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1. Inledning
Sammanfattning
Översiktplanen för Degerfors kommun tar sikte på att skapa en livskraftig framtid och att vara ett
attraktivt alternativ för medborgare, företag och besökare.
Utgångspunkterna för arbetet har varit:
 Vi arbetar för en hållbar utveckling
 Vi arbetar för människors lika värde och för att möta människors olika behov
 Vi ska dämpa befolkningsminskningen
 Vi ska utveckla det regionala samarbetet mot Örebro och Karlstad
Sedan arbetet med översiktsplanen påbörjades har folkmängden i kommunen ökat något, om det är ett
trendbrott eller en tillfällighet återstår att se.
Översiktsplanen tar sikte på perioden fram till 2030. Den beskriver en viljeinriktning och ger vägledning
för den fysiska planeringen i kommunen. Översiktsplanen ska medverka till att kommunen uppnår sin
vision genom bästa möjliga resursnyttjande av mark och vatten.

1.1 Vad är en översiktsplan?
Alla kommuner i Sverige måste enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som
täcker hela kommunens yta. En översiktsplan är ett politiskt strategidokument som visar ambitioner och
riktlinjer för den fysiska planeringen, d v s hur mark och vatten bör användas, hur bebyggelse bör
utvecklas och bevaras, hur infrastruktur bör förläggas, mm. Översiktsplanen visar vilka värderingar som
ska iakttas i det löpande planeringsarbetet och den ger stöd vid olika typer av beslut.
Översiktsplanens tidshorisont bör sträcka sig från det närmast förestående till vad som ligger uppemot
20 år fram i tiden. Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden pröva om översiktsplanen
fortfarande är aktuell. Antingen ska en ny översiktsplan arbetas fram eller så tas ett beslut om att den
gällande översiktsplanen fortfarande anses aktuell.
En översiktsplan är inte juridiskt bindande. Översiktsplanen kan ändras för en viss del av kommunen.
Den kan också ändras genom ett tillägg för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse.

1.2 Samarbete med Karlskoga kommun
Under 2009 - 2010 samarbetade Degerfors kommun med Karlskoga kommun för att ta fram ett förslag till
en gemensam översiktsplan. Bakgrunden till det gemensamma arbetet var kommunernas omedelbara
närhet med tätorter endast en mil från varandra som förutsätter ett nära samarbete i en lång rad
gemensamma planeringsfrågor. Det finns många frågor som inte tar hänsyn till och inte kan lösas inom
kommungränsen.
Samverkan mellan kommunerna pågår inom många olika områden redan idag i mer eller mindre
formaliserade former. Båda kommunernas gällande översiktsplaner var från år 1990.
Både samråds- och utställningsprocessen genomfördes gemensamt under år 2010. Efter valet beslutade
kommunerna att gå vidare var för sig.
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Gemensamma framtidsfrågor
Degerfors kommun står bakom de gemensamma utgångspunkterna och bedömningen av särskilt viktiga
arbetsområden som vi tog fram tillsammans med Karlskoga för att tillsammans skapa en livskraftig
framtid för de båda kommunerna och dess medborgare.
Våra gemensamma utgångspunkter är:
 Vi arbetar för en hållbar utveckling.
 Vi arbetar för människors lika värde och för att möta människors olika behov.
 Vi ska dämpa befolkningsminskningen.
 Vi ska utveckla det regionala samarbetet mot Örebro och Karlstad.
Följande arbetsområden har bedömts särskilt betydelsefulla:
 Möckelnområdet som lokalt nav.
 Skapa och marknadsföra attraktiva boendemiljöer.
 Infrastruktursatsningar - transporter, teknisk försörjning.
 Utveckla näringsliv – handel.
 Utveckla och marknadsföra unika besöksmål, turistisk infrastruktur och aktiviteter.
 Främja att medborgarna kan erbjudas en god hälso- och sjukvård, särskilt viktigt är Karlskoga
lasarett.
 Främja att högre utbildning och andra utvecklingsarenor kan erbjudas i området.
 Fördjupa och utveckla samverkan i kommunala frågor.

1.3 Vision
Kommunen har en vision som beslutades av kommunfullfäktige juni 2015:
En lättbodd kommun med goda och hållbara livsvillkor.
Den devis som använts genom åren är ”Degerfors – mer än stål och fotboll”. Degerfors IF med en lång
rad kända fotbollsprofiler är sannolikt det Degerfors är mest känt för nationellt. Även Degerfors Järnverk
är för många välkänt.

1.4 Översiktsplanen - läsanvisningar
På grund av resursbrist har arbetet med översiktsplanen varit vilande i Degerfors under ett par år. Det
planförslag som nu presenteras består till stor del av det gemensamma materialet från 2010. Det har
omarbetats och uppdaterats med aktuella uppgifter. Förslaget kompletterades med nya bilagor för vatten
och avlopp, vindkraft och landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Den sistnämnda bilagan (LIS)
utgår ur översiktsplanen inför antagandet på rekommendation av länsstyrelsen. Den planeras istället att
omarbetas och utvecklas för att senare kunna antas som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Siktet är ställt ca tjugo år framåt i tiden, mot år 2030. Översiktsplanens roll är främst att ge vägledning
för den fysiska planeringen och ska bidra till och stödja kommunernas övergripande visioner. Ambitionen
är att översiktsplanen ska vara tillgänglig och användbar. Med avstamp i hur läget ser ut idag presenteras
kommunens framtidsplaner och vad vi vill uppnå inom respektive område. Planen innehåller därför både
övergripande grundfakta och utvecklingsinriktade riktlinjer.
Översiktsplanen består av ett huvuddokument (detta dokument) med sammanfattande text, kartor och
riktlinjer för framtiden markerade med  i punktlistor. Samma rubriker med mer bakgrunds- och
nulägesbeskrivningar samt kartor finns i bilaga 1. Tanken är att man ska kunna läsa huvuddokumentet och
enkelt gå till motsvarande kapitel/avsnitt i bilaga 1 för att få en fördjupad beskrivning av området/ämnet.
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Bilaga 2 behandlar vatten och avlopp och bilaga 3 behandlar vindkraft. Bilaga 4 blir efter granskningen
miljökonsekvensbeskrivningen eftersom landsbygdsutveckling i strandnära lägen utgått.
Kommunfullmäktige i Degerfors antog översiktsplanen 2016-09-26 efter genomförd samråds- och
granskningsprocess.

1.5 Fördjupade översiktsplaner
Det finns tre antagna fördjupade översiktsplaner som handlar om vissa områden/frågor. Av dessa upphör
två att gälla när översiktsplanen antas eftersom de inte bedöms som relevanta längre. En, Högbergs
industriområde, fortsätter att gälla då den fortfarande bedöms som relevant och inte strider mot den nya
översiktsplanens intentioner.
Upphör att gälla:
 Ängebäck, fördjupad översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 1993-02-08 § 9.
 Kommunalt bostadsförsörjningsprogram del 1, fördjupad översiktsplan, antagen av
kommunfullmäktige 1993-02-08 § 10.
Fortsätter att gälla:
 Högbergs industriområde, fördjupad översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 1993-02-08
§ 8.

7

Översiktsplan Degerfors kommun

2. Degerfors kommun
Sammanfattning
Degerfors kommun ligger centralt i Mellansverige mitt på axeln mellan Stockholm och Oslo. Här befinner
man sig i gränslandet mellan två tillväxtzoner, Karlstad och Örebro. Centralorten är placerad söder om
sjön Möckeln och präglas idag liksom landsbygden av den tidigare brukstraditionen. Bruken och
naturtillgångarna i omgivningen har på många sätt styrt områdets utveckling. Stora natur- och
kulturvärden finns som bör vårdas, bevaras och få möjlighet att utvecklas, flera naturområden är även
klassade som riksintressen. När förnyelsebar energi etableras ska det ske på ett sätt och i områden där
människor, djur och natur påverkas så lite som möjligt.
Huvudsakligen på grund av en omfattande strukturomvandling i industrin har det sedan 1970-talet
skett en kraftig befolkningsminskning i kommunen. Men under de senaste åren har befolkningen ökat
något. Tillverkningsindustrin med ett stort högteknologiskt kunnande sysselsätter fortfarande flest
personer men en breddning har skett inom tjänste- och kunskapssektorn. För att kommunen ska bli
attraktiv för framtiden är det viktigt att trots vikande befolkningsunderlag utveckla och modernisera
tätorterna. En vacker och välordnad tätort lockar människor till sig och skapar därmed förutsättningar för
en positiv samhällsutveckling.

2.1 Ursprung
Hela avsnittet finns i bilaga 1.

2.2 Läge
Degerfors ligger tämligen centralt i Mellansverige, 25 mil från Stockholm och Göteborg, på en axel mellan
Stockholm och Oslo. Länsvägarna 205 och 243 är av stor betydelse för transporter i nord/sydlig riktning.
Värmlandsbanan, Laxå-Karlstad- Charlottenberg- (Oslo) har angöring i Degerfors för persontrafik och
gods på järnväg.
Kommunen gränsar till Karlskoga, Kristinehamn, Lekeberg, Laxå och Gullspångs kommuner.
Kommunen har ett läge i gränslandet mellan två tillväxtzoner, Karlstad och Örebro.

Karlstad

Storfors

Karlskoga
Örebro
Kristinehamn

Lekeberg

Degerfors

Gullspång
Laxå
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2.3 Bebyggelsestruktur och gestaltning
Degerfors är centralorten i Degerfors kommun men här finns även två mindre tätorter, Svartå och Åtorp,
med ca 600 respektive ca 300 invånare vardera.
2.3.1 Landsbygden
 En hållbar samhällsplanering ska förhålla sig till landskapet. Delar av landskapet behöver bevaras
intakt med anledning av dess stora natur- och kulturvärden samtidigt som det ska finnas mycket
generösa möjligheter att bosätta sig på landsbygden.
 Förändringar över tiden, t ex att energiförsörjningen går över mot mer och mer förnyelsebar
energi, kan komma att innebära ändrad påverkan på landskapsbilden. När förnyelsebar energi
etableras ska det ske på ett sätt och i områden där människor, djur och natur påverkas så lite som
möjligt.
2.3.2 Centralorten
 Centralorten ska vara attraktiv med väl underhållna vardagsmiljöer och platser med god
arkitektur, där både invånarna och besökare trivs. En vacker och välordnad tätort lockar
människor till sig och skapar därmed förutsättningar för en positiv samhällsutveckling.

2.4 Karaktär – vad präglar kommunen
Hela avsnittet finns i bilaga 1.

2.5 Riksintressen
Staten har via Länsstyrelsen i respektive län redovisat områden av riksintresse enligt Miljöbalkens tredje
kapitel inom följande områden som berör kommunen: § 6 naturvård; § 8 energiproduktion,
kommunikationer; § 9 totalförsvar. En översyn pågår av områden av riksintresse för friluftslivet. Ett nytt
område kan komma att beröra kommunen, Södra Kilsbergen.
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade naturområden som alla medlemsstater inom EU bidrar till.
Nätverket har kommit till för att hindra att djur- och växtarter utrotas och att deras livsmiljöer försvinner.
Natura 2000-områden är riksintresse enligt 4 kap miljöbalken. Områdena är bildade enligt antingen
fågeldirektivet (bevarande av vilda fåglar, deras ägg, bon och livsmiljöer) eller habitatdirektivet (bevarande
av livsmiljöer samt vilda djur och växter).
Enligt PBL ska kommunen i översiktsplanen visa hur riksintressena tillgodoses och bedöma vilken
påverkan eller eventuell skada på riksintressena som planens förslag kan medföra.
Numreringen hänvisar till karta på sidan 13.
 Riksintressena ska beaktas vid planläggning och annan kommunal hantering så att de inte skadas
påtagligt.
1. Knutsbol (utmed Östra Möckelnstranden) – naturvård (delvis i Karlskoga kommun)
Värdeomdöme: Den nordligaste kända platsen för Visingsösandsten och därmed av stort geologiskt
intresse. Även tilltalande landskapsbild med beteshagar och ängsgranskog. Värdefull flora och förekomst
av hasselmus.
Planförslag: Landsbygdsutvecklingsområde 2, Östra Möckelnstranden, ligger inom riksintresseområdet.
Konsekvenser: Alltför omfattande bebyggelse kan komma att skada riksintresset.
Bedömning: Det som kan förväntas i området östra Möckelnstranden är en mindre komplettering av
befintlig bebyggelse vilket i detta skede bedöms fullt möjligt. I samband med konkreta
intresseförfrågningar kommer naturligtvis påverkan på riksintresset att utredas närmare i samband med
lokaliseringsprövningen.
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 Kommunen ska verka för statligt skydd genom naturreservatsbildning i delar av riksintresset.
 Kompletterande bebyggelse och verksamheter prövas i varje enskilt fall mot riksintresset.
2. Sveafallen (söder om Degerfors) - naturvård
Värdeomdöme: Sveafallen utgör det mellansvenska utloppet från Ancylussjön och har stort vetenskapligt
värde. Inom området finns fem strömrännor och ett stort antal jättegrytor.
Planförslag/konsekvenser/bedömning: Inga förändringar föreslås. Området skyddas genom befintligt
naturreservat.
 Området bedöms ha erforderligt skydd.
3. Vargavidderna (längst söderut) – naturvård, Natura 2000 fågel och habitat (delvis i Laxå
kommun)
Värdeomdöme: Vargavidderna utgör dels ett myrkomplex med rik flora och fauna, dels
naturskogspräglade barrblandskogar. Myren utgörs av högt värderade platåformigt välvda mossar och
topogena kärr med ovanlig flora och rikt fågelliv.
Planförslag/konsekvenser/bedömning: Inga förändringar föreslås. Området skyddas genom befintligt
naturreservat.
 Området bedöms ha erforderligt skydd.
4. Lidetorpsmon (i västra delen)– naturvård, Natura 2000 habitat
Värdeomdöme: En av Sveriges största och djupaste dödisgropar med torr botten.
Planförslag/konsekvenser/bedömning: Inga förändringar föreslås. Området skyddas genom befintligt
naturreservat.
 Området bedöms ha erforderligt skydd.
5. Julösmossen (i södra delen) – naturvård (delvis i Laxå kommun)
Värdeomdöme: Stort myrkomplex med flera mossetyper representerade. Värdefull fågellokal. Botaniska
värden.
Planförslag/konsekvenser/bedömning: Inga förändringar föreslås. Blivande naturreservat enligt
länsstyrelsen.
 Området bedöms få erforderligt skydd efter beslut om naturreservat.
6. Stormossen vid Mickelsrud (längst västerut) – naturvård, Natura 2000 habitat (delvis i
Kristinehamns kommun)
Värdeomdöme: Stort mångformigt myrkomplex med värdefull koncentrisk mosse. Sträng-flarkkärr som är
en ovanlig myrtyp i regionen.
Planförslag/konsekvenser/bedömning: Inga förändringar föreslås. Området skyddas av befintligt
naturreservat.
 Området bedöms ha erforderligt skydd.
7. Lomtjärnsmossen (södra Kilsbergen) – Natura 2000 habitat
Värdeomdöme: Opåverkat myrkomplex där flera mycket gamla och grova tallar står spridda ute i myren
och på fastmarksholmar. Intressant flora och fauna.
Planförslag/konsekvenser/bedömning: Inga förändringar föreslås. Området skyddas genom befintligt
naturreservat.
 Området bedöms ha erforderligt skydd.
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8. Jätteberget (södra Kilsbergen) – Natura 2000 habitat
Värdeomdöme: Området är bevuxet med gammal naturbarrskog med inslag av tallar på minst 280 år.
Kryptogamfloran är rik med ett stort antal signalarter och rödlistade arter.
Planförslag/konsekvenser/bedömning: Inga förändringar föreslås. Området skyddas genom befintligt
naturreservat.
 Området bedöms ha erforderligt skydd.
9. Östra Sälsjömossen (längst västerut) – Natura 2000 fågel och habitat
Värdeomdöme: Myrkomplex bestående av koncentriska och excentriska mossar åtskilda av i östvästlig
riktning gående kärrdråg. Mossarna präglas i sluttningszonerna av tallbevuxna skvattramsamhällen medan
mosseplanen utgörs av ristuv- och rissträngsamhällen. Rikt fågelliv.
Planförslag/konsekvenser/bedömning: Inga förändringar föreslås. Området skyddas genom befintligt
naturreservat. I bilaga 3, vindkraft, finns området inom den zon som markerats som ”vindkraftetablering
kan vara möjlig med särskild hänsyn”. Samtidigt anges på s. 8 b3, att naturreservat och Natura 2000områden är olämpliga för vindkraftetableringar, vilket innebär att området undantas.
 Området bedöms ha erforderligt skydd.
10. Järnväg - Värmlandsbanan Laxå-Charlottenberg – kommunikationer (fler kommuner)
Värdeomdöme: Värmlandsbanan är av internationell betydelse och ingår i det utpekade TEN-T nätet.
Banan sträcker sig från Laxå till Charlottenberg och är mycket viktig för person- och godstransporter. Den
ansluter till Västra stambanan vid Laxå och är en viktig länk i förbindelsen Stockholm-Oslo.
Planförslag: Värmlandsbanans betydelse för kommunens utveckling betonas i planförslaget.
Landsbygdsutvecklingsområden (Ängebäck/Strömtorp, Ölsboda och Svartå) ligger utmed riksintresset.
Konsekvenser: Kommunen arbetar för banans utveckling. Alltför omfattande bebyggelse kan komma att
skada riksintresset.
Bedömning: Det som kan förväntas är en mindre komplettering av befintlig bebyggelse vilket i detta skede
bedöms som fullt möjligt. I samband med konkreta intresseförfrågningar kommer naturligtvis påverkan på
riksintresset och dess influensområde att utredas närmare i samband med lokaliseringsprövningen.
Behovet av riskanalyser och deras omfattning bedöms i varje enskilt fall.
 Kompletterande bebyggelse och verksamheter prövas i varje enskilt fall mot riksintresset och dess
influensområde.
11. E18 (Europaväg 18) – kommunikationer (fler kommuner)
Värdeomdöme: Europaväg 18 ingår i det av EU utpekade Trans European Transport Network, TEN-T.
Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. E18 är en väst-östlig förbindelse som
förbinder Stockholm med Oslo via Västerås, Örebro och Karlstad. Riksintresset berör många kommuner
utöver Degerfors. Mycket liten del inom kommunen.
Planförslag/konsekvenser/bedömning: Inga förändringar föreslås. E18:s betydelse betonas i planförslaget.
12. Område söder om Sälsjön (längst i väster) - energiproduktion (även Kristinehamns kommun)
Värdeomdöme: Område som av Energimyndigheten angivits som riksintresse för vindbruk (vindkraft).
Planförslag/konsekvenser/bedömning: Inga förändringar föreslås. I området pågår omprövning av tre
vindkraftverk som har tillstånd enligt miljöbalken.
Bilaga om vindkraft finns till översiktsplanen.

13. Område med särskilt behov av hinderfrihet (Villingsbergs skjutfält)– totalförsvaret
Värdeomdöme: Område med särskilt behov av hinderfrihet, tillhörande Villingsbergs skjutfält. Skjutfältet
utgör riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintresset har omgivningspåverkan dels i form av
buller, dels i form av hinderfrihet.
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Planförslag: En stor del av kommunens nordöstra del berörs av riksintresset. Landsbygdsutvecklingsområde 2, Östra Möckelnstranden, ligger inom riksintresseområdet.
Konsekvenser: Objekt högre än 20 m, t ex master och vindkraftverk, kommer troligen inte att godkännas
av försvarsmakten.
Bedömning: Det förväntas inte uppstå några konflikter avseende landsbygdsutvecklingsområdet då det är
osannolikt att hinderfriheten i luften hotas av kompletterande bebyggelse på landsbygden. Riksintresset
bevakas i samband med alla förslag till ny eller kompletterande bebyggelse eller verksamheter.
Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap § 9 andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall redovisas
öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält och
flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare
har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges
kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset.
I övrigt finns inga riksintressen som kan redovisas öppet. Hela landets yta är samrådsområde för objekt
högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m inom sammanhållen bebyggelse. Det innebär att alla
ärenden avseende höga objekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten.
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2.6

Mellankommunala frågor / samverkan

 Samarbetet med andra kommuner och kommunala bolag ska utökas och utvecklas i de fall det ger
fördelar, tex ökad kvalitet, effektivare kompetensutnyttjade, lägre kostnader.
 Medverkan i olika former av regional samverkan ska ske om det bidrar till kommunens
utveckling.
Sammanställning av frågor som bedöms direkt beröra en eller flera kommuner förutom Degerfors
kommun. För närmare beskrivningar av objekten och riktlinjer för desamma hänvisas till respektive
kapitel.


















Sjön Möckeln – Karlskoga (kap 4, 6, 8)
Vattenförsörjning – Karlskoga (kap 7, 12)
Gemensam folkhälsoförvaltning och nämnd– Karlskoga (kap 3)
Gemensam arbetsmarknad – Karlskoga (kap 5)
Möckelngymnasiet, gemensam gymnasieförvaltning och nämnd – Karlskoga (kap 10)
Besöksnäring, turismsamverkan Östra Värmland – Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad, Storfors
(kap 5).
Naturreservat, befintliga och föreslagna – Karlskoga, Laxå, Lekeberg, Kristinehamn (kap 6)
Bergslagens räddningstjänst – Karlskoga, Kristinehamn, Storfors, Filipstad (kap 8).
Leder och spår: Bergslagsleden, Skagern runt – Karlskoga, Lekeberg, Laxå, Gullspång,
Kristinehamn (kap 9).
Europaväg E18 (riksintresse), nuvarande och framtida sträckning – Karlskoga, Lekeberg, Örebro,
Kristinehamn (kap 2 och 11).
Länsväg 204, 205, 243 – Karlskoga, Lekeberg, Laxå, Kristinehamn (kap 11).
Järnväg Värmlandsbanan (riksintresse) - Laxå, Lekeberg, Kristinehamn (kap 2 och 11).
Avfallsgrupp Östra Värmland - Kristinehamn, Mariestad, Gullspång, Filipstad, Storfors (kap 12).
Vindkraft – Laxå, Kristinehamn (bilaga 4).
Gemensam överförmyndarnämnd Östra Värmland – Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad, Storfors
(kap 10).
Karlskoga lasarett – Karlskoga, Laxå m fl (kap 10)
Riksintressen – Karlskoga, Kristinehamn, Laxå (kap 2)
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3. Utgångspunkter
Sammanfattning
Degerfors verkar i en global värld. Det innebär för oss att tron på människors lika värde i enlighet med
FN:s förklaring om mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling är utgångspunkter för att nå
attraktivitet. Vår strävan är en socialt/kulturellt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. I det
praktiska genomförandet är tillgänglighet, jämställdhet, integration och folkhälsa viktiga inslag liksom att
värna barns perspektiv. Att hänvisa till FN:s konventioner i en översiktsplan är för oss ett sätt att visa att
vi lokalt tar vårt ansvar i att göra världen lite bättre! Översiktsplanen måste förhålla sig till de
internationella, nationella och regional mål som finns inom olika samhällsområden.
Degerfors är, ur ett nationellt och globalt perspektiv en liten enhet. Samarbete över kommungränserna
är nödvändigt för ökade utvecklingsmöjligheter. Degerfors vill samarbeta såväl mot Örebro som mot
Karlstad. Länsgränser syns inte i naturen och bör heller inte, i vardagen, hindra medborgare, företagare
eller kommuner att skaffa sig samarbetspartners eller på annat sätt utvecklas för framtiden.
För att bryta den negativa befolkningsutvecklingen måste åtgärder vidtas som gör kommunen så
attraktiv att denna trend kan vändas. Detta är ett av de två prioriterade mål som framgår av kommunens
strategiska inriktning. Som planeringsförutsättning gäller att kommunen ska nå en stabil nivå på ca 10 000
invånare till år 2030.
Om mindre kommuner med negativ befolkningstillväxt ska vända utvecklingen måste också staten ta
sitt ansvar och stå upp för att hela Sverige ska leva. Det handlar då inte om statliga allmosor utan om ett
återupprättande av statens ansvar för en grundläggande infrastruktur, vilket är en förutsättning om
kommuner och näringsliv utanför de så kallade tillväxtområdena ska utvecklas.

3.1 Internationella och nationella mål
Översiktsplanen ska samordnas med internationella och nationella mål inom olika områden för att en
hållbar samhällsutveckling ska uppnås i kommunen.
3.1.1 Hållbar utveckling
En hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. (Brundtlandrapporten 1987.)
3.1.2 Nationella och regionala miljömål
 En handlingsplan ska arbetas fram för att tydliggöra på vilket sätt Degerfors kommun kan bidra
till att uppnå de nationella och regionala miljömålen.
3.1.3 Miljökvalitetsnormer
Hela avsnittet finns i bilaga 1.
3.1.4 Mänskliga rättigheter
Hela avsnittet finns i bilaga 1.
3.1.5 Tillgänglighet
 Verka för en ökad tillgång och kvalitet i kollektivtrafiken för alla åldrar och alla kundgrupper.
 En fortsatt utbyggnad av hållplatser, gång-/cykelvägar mm ger alla bättre möjlighet att välja ett
transportsätt i linje med hållbarhet, stärkt folkhälsa och god miljö.
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 Åtgärder i Degerfors centrum eftersom detta berör en stor del av befolkningen. Många av
samhällets nyttigheter finns tillgängliga i centrumområdet.
 Verka för stor tillgänglighet vid offentliga platser och lokaler samt där det finns offentlig och
kommersiell service.
 Inventera och åtgärda de större stråken med gång- och cykelvägar till samhällets olika målpunkter
och säkerställa att dessa är utformade så att de fungerar på ett bra sätt för personer med
funktionsnedsättning.
 Belysning på allmänna platser, vägar och gång-, cykel- och mopedvägar ska ha en sådan
utformning att det upplevs tryggt, säkert och tillgängligt att vistas där.
3.1.6




Jämställdhet
Vid fysisk planering ska förändringar alltid prövas ur ett jämställdhetsperspektiv.
Belysning på allmänna platser ska utformas så att det upplevs tryggt och säkert att vistas där.
Vegetation längs gång-/cykelvägsstråk, särskilt vid tunnlar och korsningar, samt vid
busshållplatser ska hållas efter så att miljön upplevs som trygg och säker.

3.1.7 Barn
 Beakta barnperspektivet vid utformning av olika trafiklösningar i syfte att barn i större
utsträckning på egen hand, utan att bli skjutsade, kan nå skolor, kultur- och fritidsaktiviteter,
kompisar, etc.
 I planering av miljöer är det viktigt att tänka på att lekplatser, skolgårdar och naturområden har
funktionella, visuella och estetiska värden sett ur barnets perspektiv, och inte bara sett utifrån
vuxnas synvinkel på vad som är god utemiljö.
 Skapa platser med mångfald och variation, som kan passa både pojkars och flickors behov för
möten, lek och rekreation, olika intressen och aktiviteter.
 Utarbeta rutiner så barns och ungdomars inflytande i samhällsplaneringen kan öka.
 Vid behov upprätta konsekvensbeskrivningar för målgruppen barn/unga i fördjupade
översiktsplaner och detaljplaner då barn/unga särskilt berörs.
3.1.8 Folkhälsa
 Utveckla attraktiva och välkomnande mötesplatser.
 Öka tillgänglighet till en trygg och tilltalande miljö som främjar fysisk aktivitet för medborgarna.
Speciellt viktigt att öka möjligheter för barn, personer med funktionsnedsättning och äldre.
 Utveckla strategier för att Degerfors ska bli en säker och trygg kommun.
 Attraktiva boendemiljöer utgör en faktor för god folkhälsa och ska därför eftersträvas.
 Fokusera på kommunens starka sidor, förstärk, medvetandegör och visa upp för medborgare för
ökad trivsel och hälsa.
 Upprätta hälsokonsekvensbeskrivningar i fördjupade översiktsplaner och detaljplaner som på ett
omfattande sätt berör boende och social miljö.
3.1.9 Integration
 Ungdomar i utanförskap eller ”mellanförskap” är en grupp som bör beaktas särskilt.
 Integrations- och mångfaldsfrågornas positiva aspekter måste beaktas. Interkulturell kompetens är
en resurs som ska utnyttjas bättre.
 Likvärdig kvalitet i medborgarservice för alla kommuninvånare oavsett ursprung betyder inte att
en modell passar alla grupper och individer.
 Att integrera majoritetsbefolkning, minoriteter, immigranter, flyktingar, etc i ett mångkulturellt
samhälle är en förutsättning som ska beaktas i planeringen.
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”Mellanförskap” är ett begrepp som används om individer födda i Sverige men med utländsk bakgrund vilket gör att
de fortfarande kan betraktas som invandrare i Sverige samtidigt som de betraktas som svenskar i t ex sina föräldrars
hemland.

3.2 Regionala mål
Förutom de internationella och nationella övergripande målen som fungerar som grundläggande
utgångspunkter för samhällets utveckling måste översiktsplanen även förhålla sig till de regionala mål,
planer och program som finns.
Regionförbundet Örebro bildades av länets kommuner och Örebro läns landsting 2006. Region Örebro
län bildades 2015-01-01 genom att landstinget och regionförbundet gick samman och har ansvaret för de
regionala utvecklingsfrågorna och för prioriteringar av satsningar på infrastruktur. Region Örebro län
ansvarar också för fördelning av vissa statliga medel för regional utveckling.
Det finns flera program och planer för regional utveckling som dåvarande regionförbundet, dåvarande
landstinget och länsstyrelsen tagit fram.
Under processerna med att ta fram regionala planer och program har kommunen uttryckt kritik i flera
fall avseende strategi, mål och inriktning, som i allt väsentligt lägger fokus på behov och utveckling i
centrum och osynliggör periferin.
Översiktsplanens riktlinjer bedöms i huvudsak inte motverka de regionala planer och program som finns.
3.2.1 Regional utvecklingsstrategi (RUS)
Den regionala utvecklingsstrategin pekar ut de fyra viktigaste utvecklingsområdena för Örebroregionen.
1. Kunskap och kompetens. Kunskapslyft för barn och unga samt i arbetslivet.
2. Innovationer och entreprenörskap. Entreprenörskap och företagande samt innovativa miljöer.
3. Lustfyllda möten och upplevelser. Sprudlande kulturliv, stora evenemang samt rika
naturupplevelser.
4. Den öppna regionen. Bästa grannen, fler boende i regionen, aktiv regionförstoring samt goda
kommunikationer med omvärlden.
Översiktsplanens riktlinjer främjar samtliga utvecklingsområden utifrån kommunens förutsättningar.

3.2.2 Regional översiktlig planering (RÖP)
Den regionala översiktliga planeringen kan ses som en övergripande vägledning för kommunernas
planering. Syftet med den regionala översiktliga planeringen är att lyfta fram de rumsliga perspektiven i
Utvecklingsstrategi för Örebroregionen.
Den regionala översiktliga planeringen fokuserar på tre områden. Under vart och ett av
utvecklingsområdena finns en målbild och rekommendationer. Målbilderna sträcker sig fram till år 2030
eller längre. Rekommendationerna är riktade till kommuner och andra aktörer som sysslar med fysisk
planering eller liknande verksamhet.
1. Regionförstoring och hållbart pendlande
Översiktsplanens riktlinjer följer i stort sätt samtliga rekommendationer till utvecklingsinsatser som
berör/påverkar Degerfors kommun.
Investeringar i Norabana och länspendel bedöms inte beröra Degerfors kommun annat än indirekt. Kommunens
inställning till investeringar i Nobelbanan presenteras i avsnitt 11.4.1 bilaga 1.
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2. Hållbar tätortsutveckling och levande landsbygd
Kommunen vill uppmuntra allt bostadsbyggande då kommunen haft en vikande befolkningsutveckling under längre
tid så en satsning enbart på orter med stabil eller ökande befolkning är orimlig. Boende i strandnära lägen är det vi
i första hand satsar på för att locka inflyttare/nybyggare. För övrigt följs de rekommendationer som berör
Degerfors kommun.
3. Etableringslägen och transporter
Flera av rekommendationerna är specifikt riktade till andra orter/kommuner. Angående normala behov av mark
för företagsetableringar, så finns det inget normalt år i Degerfors. Etableringarna är så få totalt sett att behoven
varierar stort mellan olika år. Degerfors satsar på att bemöta varje intressent individuellt och möta dennes behov.
Översiktsplanens riktlinjer följer i stort sätt samtliga rekommendationer som berör Degerfors kommun.
3.2.3 Regionalt trafikförsörjningsprogram (RTP)
Region Örebro län är regional kollektivtrafikmyndighet. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet
(RTP) som antogs under hösten 2012 utgör den långsiktiga strategiska planeringen för regional
kollektivtrafik i Örebro län. Detta sker genom att ta avstamp i utveckling av arbetsmarknadsregioner,
linjenät för kollektivtrafik och resmönster i länet.
Både utvecklingsstrategin (RUS) och regional översiktlig planering (RÖP) har varit styrande för
utformningen av målen i trafikförsörjningsprogrammet.
Översiktsplanens riktlinjer främjar samtliga målområden.
3.2.4 Regionalt program för social välfärd
Programmet ska komplettera den regionala utvecklingsstrategin och kopplas ihop med andra nationella,
regionala och lokala strategier och handlingsplaner som finns inom det sociala välfärdsområdet.
Programmet ska bidra till regional utveckling av den sociala välfärden och anger att antal målbilder som
ska prioriteras t o m 2015.
Översiktsplanens riktlinjer främjar programmet.
3.2.5 Länsplan för regional transportinfrastruktur, Örebro län 2014-2025
Länsplanen omfattar om- och nybyggnadsåtgärder på det regionala vägnätet och statlig medfinansiering till
kommunala åtgärder i form av cykelvägar och trafiksäkerhets- och miljöåtgärder. De regionala mål som
uttrycks i den regionala utvecklingsstrategin, den regionala översiktliga planeringen, det regionala trafikförsörjningsprogrammet och energi- och klimatprogrammet, har varit vägledande när förslaget framtagits.
Syftet med länsplanen är att visa hur fördelningen av medlen för perioden ser ut, vilka prioriteringar
som gjorts och varför. Åtgärderna fastställs inte för hela planperioden utan ska styras av ett årligt beslut av
Region Örebro län.
Översiktsplanens riktlinjer stödjer i stort länsplanen. Kommunen anser dock att det finns en risk för att åtgärder i små
kommuner, som tidigare funnits daterade i långtidsplaneringen, har lättare att utsättas för undanträngning av ”viktigare”
åtgärder i de mer befolkningstäta kommunerna då åtgärderna nu ska beslutas årligen.
3.2.6 Energi- och klimatprogram för Örebro län 2013-2016
Programmet beskriver en vision som innebär att år 2050 är Örebro ett län utan nettoutsläpp av
växthusgaser till atmosfären.
Översiktsplanens riktlinjer främjar möjligheten att uppnå visionen.
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3.2.7 Kulturpolitiskt program för Örebroregionen
Kulturprogrammet från 2010 pekar tydligt ut vikten av att barn och unga får ta del av kulturen och även
själva vara med och skapa den. Dessutom betonar programmet särskilt att gränsöverskridande och
nyskapande kultur ska premieras. Programmet betonar kulturens betydelse för Örebroregionens
attraktivitet och för att skapa en positiv samhällsutveckling. Dessutom stödjer kulturen demokratins
utveckling. Programmet beskriver åtta målbilder för 2025.
Översiktsplanens riktlinjer stödjer programmets målbilder.

3.3 Omvärld
Vi lever lokalt men påverkas starkt av vår omvärld; regionalt, nationellt och globalt.
Beslut på riksplan påverkar kommunerna inom många olika områden. Bland annat märks detta i statsbudgeten som ofta påverkar kommunernas ekonomi bland annat genom förändrade ekonomiska
förutsättningar. Det finns även bestämmelser som ställer krav på boenden, krav på bemanning etc. Dessa
externa krav kan medföra att lokala prioriteringar få stå tillbaks för åtgärder beslutade av Sveriges riksdag.
Nedläggning av statliga funktioner i mindre kommuner minskar även tillgängligheten på offentlig service.
Den förändrade befolkningsstrukturen innebär att medborgarnas genomsnittsålder tenderar att bli hög
och den förvärvsarbetande andelen av befolkningen minskar. Samtidigt innebär den tekniska utvecklingen
inom många områden att produktionen av varor, men även tjänster, kan ske med färre antal anställda utan
att för den skull att produktionen minskar. Det är därför mycket viktigt att Degerfors kommun ger
förutsättningar för näringslivet att driva och starta företag i kommunen. Bra kontakter med
Möckelngymnasiet och vuxenutbildningen om behovet på arbetsmarknaden ser vi som viktig. Detta gäller
såväl inom tillverknings- som tjänstesektorn.
Förändring av informations- och kommunikationsteknik har skett i form av ökat användande av IT
genom internet och bredband. Detta innebär nya vanor och krav från medborgarna oavsett om
befolkningen lever i tätorter eller på landsbygden. Att leva och bo i Degerfors kommun skall vara
attraktivt och genom antingen egen utbyggnad av stadsnätet eller genom externa leverantörer ska ITkommunikationen inte vara ett skäl att välja bort Degerfors som boendekommun.
 Kommunen ska arbeta för att den offentliga servicen och tillgängligheten ska vara hög.
 Kommunen ska verka för trygga boendemiljöer för alla åldrar.
 Kommunen ska verka för att näringslivet och Möckelngymnasiet har tillräckligt utbyte för att
underlätta framtida personalförsörjning.
 Degerfors kommun ska tillsammans med Degerfors energi (stadsnät) arbeta fram en plan för
bredbandsutbyggnad.
3.3.1 Utveckling av det regionala samarbetet
Degerfors har alltid befunnit sig i ett gränsland, historiskt tillhörande både Värmland och Närke men
administrativt sedan lång tid en del av Örebro län. Det finns också ett utbrett samarbete inom Östra
Värmland, vilket inkluderar Karlskoga, Degerfors och Hällefors kommuner i Örebro län och
Kristinehamn, Filipstad och Storfors kommuner i Värmlands län. Detta är ett samarbete som bör fortsätta
inom lämpliga områden.
Samtliga dessa kommuner är belägna mellan två tillväxtzoner och regionstäder, Karlstad och Örebro,
vilket starkt påverkar kommunerna. Alla kommunerna har i större eller mindre utsträckning varit utsatta
för en strukturomvandling som lett till en långvarig befolkningsminskning sedan 1970-talet. Kommunerna
präglas idag av att beroendet av omvärlden ökar och blir allt mer påtagligt. Urbanisering, regionförstoring,
centralisering till större enheter och globalisering påverkar utvecklingen. Kommunen måste på alla plan
visa sin öppenhet mot såväl Örebro som Karlstad och arbeta för att dra nytta av den tillväxtkraft som
frodas där.
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Människors ökade rörlighet och ”aktionsradie” är en stark trend i regionala sammanhang. Ökade
pendlingsmöjligheter för såväl arbete, utbildning som fritid är tydliga kännetecken.
Utpendlingen är större än inpendlingen i Degerfors. Arbetspendlingen omfattar drygt 800 inpendlare
och ca 2000 utpendlare.
Degerfors samlade utpendlingsområde (definieras som ett område där 90% av de verksamma i
referenskommunen är bosatta) består av kommunerna Karlskoga, Kristinehamn och Laxå. Dessa
kommuner utgör således ett primärt arbetsmarknadsområde (även benämnt KDK-området, KarlskogaDegerfors-Kristinehamn). I ett sekundärt arbetsmarknadsområde ingår även Örebro och Karlstad.
Strukturellt skiljer sig KDK-området från Örebro och Karlstad genom en mindre servicesektor, speciellt
avseende offentligt anställda, samt genom stora exportberoende tillverkningsindustrier.
För att Degerfors ska kunna utvecklas bedöms följande, mer specifika, faktorer ha stor betydelse:
 Goda kommunikationer.
 Utvidgning av arbetsmarknadsregion, främst genom infrastrukturella insatser.
 Bra bostadsmarknad med mångfald i bostadsutbud för alla åldrar.
 Väl differentierat näringsliv och arbetsmarknad.
 Innovativ och entreprenörsinriktad företagsmiljö.
 Stark besöksnäring, upplevelseindustri och målpunkter för turism.
 Välsorterad dagligvaruhandel.
 Breda grundutbildningar och god tillgänglighet till högskole- och universitetsutbildningar.
 Långsiktigt säkrad och hållbar sjuk- och friskvård.
 God livsmiljö som bygger på jämlika villkor för alla kommunmedborgare.

3.4 Befolkningsutveckling
Från att under de senaste tjugo åren ha minskat med i genomsnitt 83 invånare per år visar 2014 års
befolkningsstatistik för kommunen en ökning med 15 invånare. Om detta är ett trendbrott eller en
tillfällighet återstår att se.
Ett av kommunfullmäktiges strategiska mål är att bryta den negativa befolkningsutvecklingen. Detta mål
utgör också huvudinriktningen för översiktsplanen. De verktyg kommunen har för att vända
befolkningsutvecklingen i en positiv riktning är jämte den fysiska planeringen utbudet av kommunal
verksamhet, som till exempel vård och omsorg, skola, kultur och fritid. För att attrahera en ökad
inflyttning räcker det inte alltid med att erbjuda det vi kallar en bra kommunal basservice. Kommunen
måste även kunna erbjuda en miljö som skapar mervärde för invånarna samt möjlighet till arbetsplatser.
I den fysiska planeringen är inriktningen att skapa förutsättningar för attraktiva boendemiljöer, fritidsoch friluftsområden, expansiva industri- och handelsområden samt en förtätad och attraktiv centrummiljö.
Degerfors kommun har liksom de flesta mindre kommuner i landet haft befolkningsminskning under
lång tid. Från år 1978, då invånarantalet i kommunen var som störst med 12 255 invånare, har
befolkningen minskat till 9 531 invånare år 2014 (se diagram sidan 21). Enligt SCB:s preliminära statistik har
kommunen vid halvårsskiftet 2016 9564 invånare.
Huvudskälet till befolkningsminskningen kan hänföras till omstruktureringen av den stålindustri som
varit och fortfarande är, trots färre anställda, den dominerande privata arbetsgivaren på orten.
Om det minskade antalet arbetstillfällen är främsta orsaken till befolkningsminskningen är det inte hela
förklaringen eftersom befolkningsminskningen varit 23% jämfört med minskningen av arbetstillfällen som
varit 16%. Det finns således även andra orsaker till befolkningsminskningen.
Befolkningsutvecklingen i kommunens olika geografiska områden visar att antalet invånare minskat
mest i våra tre tätorter och minst på landsbygden. I Degerfors tätort var befolkningsminskningen mellan
år 2003 och 2012 6,8%, medan den i Degerfors landsbygd var 2,8%. I Åtorp tätort var minskningen under
samma period 7,8 % medan Åtorps landsbygd låg stabilt på plus minus noll. Svartå, som i huvudsak utgörs
av tätorten, har under samma period minskat med 15,3% (se diagram sidan 21).
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Invånare

Invånare

Med anledning av att landsbygden attraherar till boende ligger satsningen på utbyggnaden av Västra
Möckelnstranden rätt i tiden. Av c:a 90 befintliga fastigheter i området är flertalet fritidshus, som med nya
planbestämmelser har fått/kommer att ges möjlighet till permanentboende. De nya planerna ger också
förutsättningar för markägare att stycka av nya sjönära villatomter. En realistisk prognos är att satsningen
på Västra Möckelnstranden på sikt ger nya kommuninvånare.
Av samma anledning som kommunen satsar på Västra Möckelnstranden pekar översiktsplanen ut
naturnära områden på flera platser i kommunen, som anses lämpliga för byggande av bostäder.
En kommun råder inte ensam över befolkningsutvecklingen. Sveriges Riksdag har ett stort ansvar för att
hela Sverige skall leva genom att ge alla medborgare tillgång till statlig service och en grundläggande
infrastruktur. Därutöver har vi regionala myndigheter som har till ansvar att erbjuda sjukvård och
kollektivtrafik på lika villkor kommuner emellan.
 En analys av befolkningsförändringarna bör göras för att prioritera åtgärder i framtida
samhällsplanering.
 Som planeringsförutsättning gäller att de aktiva åtgärder som genomförs lokalt, regionalt,
nationellt och internationellt under åren 2016 till 2030 leder till en stabil nivå avseende ett
befolkningstal, på ca 10 000 invånare.
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4. Boende
Sammanfattning
Utveckling av attraktiva boendemiljöer är beroende av många olika faktorer, framför allt tillgång till och
framtida utveckling av infrastruktur och service. Exempelvis vägar, järnvägar, kollektivtrafik, fiber/
bredband samt offentlig och kommersiell service. Befolkningen har under den senaste tiden ökat på
landsbygden och kommunen vill underlätta en fortsatt utveckling.
Degerfors ska erbjuda attraktiva boenden, i varierade lägen, med olika upplåtelseformer och för livets
olika skeden. Centrumnära boende och boende med anknytning till vatten prioriteras.
Möjligheterna att bo runt Möckeln ska utvecklas och kommer att binda ihop Degerfors med Karlskoga
ytterligare. Stränderna längs sjöarna Storbjörken och Skagern samt området längs Letälven är andra
attraktiva områden för nybyggnation av bostäder. Allmänhetens tillgång till strand- och vattenområden ska
dock alltid tillgodoses. Fritidshus ska kunna göras om till åretruntboende men självklart ska tillgång till
fritidshusområden också finnas kvar.
Förtätning i tätorten bör prioriteras vilket gör att befintlig infrastruktur kan användas. Det ökar
underlaget för handel, service och andra mötesplatser och kan locka invånare och besökare. Stor lyhördhet
ska finnas för vad som efterfrågas och en öppenhet för nya idéer. Olika individers behov ska tillgodoses.
Nya tomter ska skapas för att tillgodose efterfrågan. Det ska alltid finnas möjlighet att bygga villor i
våra samhällen och på landsbygden.
Under den senaste tiden har trenden på bostadsmarknaden i kommunen vänt. Om det är tillfälligt eller
mer varaktigt får framtiden utvisa. Från en situation där flerfamiljshus har rivits och lägenheter
omvandlats till annan användning till en akut brist på bostäder. Viktigt för att främja en balanserad
utveckling är att riktlinjer för bostadsförsörjningen arbetas fram. Behoven behöver analyseras och de olika
möjligheterna belysas.

4.1 Boendeutveckling
 Bebyggelsen ska utvecklas och utformas utifrån efterfrågan.
 Där den biologiska mångfalden inte påverkas på ett oacceptabelt sätt ska bostadsbebyggelse med
anknytning till vatten prioriteras samtidigt som allmänhetens tillgång till stränderna säkerställs i
rimlig omfattning.
 Kommunen ska samarbeta med Karlskoga kring att utveckla möjligheterna till boende utmed
både västra och östra sidan av Möckeln, bl a utbyggnad av vatten och avlopp, kollektivtrafik, etc.
 Program- och planarbete i enlighet med ovannämnda riktlinjer ska initieras.
 Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska tas fram snarast.

4.2 Bostadsbebyggelse
 Kommunen ska eftersträva att kunna erbjuda ett varierat utbud av mark för bostadsbyggande,
såväl avseende lägen som bostadstyper.
 Bostäder i form av marklägenheter eller villatomter prövas där flerfamiljshus rivits.
 Initiativ att skapa efterfrågade boenden riktade till äldre ska beaktas/uppmuntras.
 Planera för boenden i centrala lägen, med full tillgänglighet och utformning som fungerar vid alla
tidpunkter i åldrandet.
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4.3 Boende på landsbygden/landsbygdsutveckling
 Nyexploatering och, där det bedöms lämpligt, konvertering av fritidshus till åretruntboende med
anknytning till vatten prioriteras, främst vid sjöarna Möckeln, Storbjörken, Ölen och Skagern
samt längs Letälven.
 Det ska alltid finnas möjlighet att bygga villor i de mindre samhällena Svartå och Åtorp.
 Med hänvisning till landsbygdsutveckling prövas bostadsbebyggelse i attraktiva lägen.
 Program- och planarbeten genomförs för att skapa nya attraktiva tomter för bostadsbebyggelse på
landsbygden.
 Möjliggöra konvertering från fritidshus till åretruntboende i lämpliga lägen genom planläggning.
Möjligheterna att ordna vatten och avlopp samt tillgång till kollektivtrafik beaktas.

4.4 Fritidsboende
 Vid planläggning av fritidshusområden bör områdenas karaktär behållas även om möjlighet att
bygga större fritidshus ges.

4.5 Centralorten och strandskydd
 Områden utefter Letälvens och Möckelns stränder, inom eller i nära anslutning till Degerfors
tätort, behandlas enligt 7 kap 18 c § pkt 5 i Miljöbalken, ”angeläget allmänt intresse” vid prövning
av upphävande av strandskyddet i detaljplaner respektive ansökan om dispens. Områden som
berörs är bl a Östra Möckelnstranden (Kosia) och Västra Möckelnstranden.
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5. Näringsliv med handel och besöksnäring
Sammanfattning
Befintliga och nya företag ska ha goda förutsättningar att utvecklas.
Tillverkningsindustrin dominerar i vår kommun och har ett högt teknologiskt kunnande och hög
investeringsnivå i ny teknik. Historiskt har Degerfors Järnverk, som i dag ägs av Outokumpu AB och är en
modern anläggning som är världsledande på rostfri plåt, varit den dominerande arbetsgivaren i
kommunen. Efter den omfattande omstruktureringen av stålbranschen har dominansen dock minskat och
vi kan idag se ett mer differentierat näringsliv med företag som representerar de flesta branscher. I
kommunen och närregionen finns en koncentration av metallbearbetande företag som är unik i Sverige.
Detta har i sin tur medfört att tjänste- och servicesektorn ökat, vars betydelse i många stycken är
avgörande för industrins framtida utveckling på orten.
Nya markområden för industriändamål med god tillgång till infrastruktur behövs för större
sammanhängande etableringar. Lägen som föreslås för vidare studier är Stubbetorp och Svartå samt
fortsatt exploatering av Högbergstorp. I befintliga industriområden ska i första hand redan befintliga
företags expansionsbehov tillgodoses.
På landsbygden uppmuntras mindre företagsetableringar som kan komplettera den traditionella
näringen på landsbygd.
Centrum i Degerfors ska utvecklas som en mötesplats där människor kan träffas, handla och få nya
intryck. Fokus ska läggas på att koncentrera den befintliga och tillkommande handeln i centrum.
Dagligvarubutiker ska ges bra förutsättningar i alla tre tätorterna.
Besöksnäring är en starkt växande näringsgren och attraktioner för besökare ger samtidigt positiva
upplevelser för invånarna. Kommunen ska bidra till att utveckla ett nära samarbete mellan alla berörda
parter. Besöksmål som bör lyftas fram är bland annat Sveafallen.

5.1 Näringsliv
 Kommunens strategier och organisation ska bidra till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling
av näringslivet.
 Degerfors och Karlskoga ska ses som en gemensam arbetsmarknad där samarbetet kommunerna
emellan är väl utvecklat.
 Kommunen ska planera för att minimera konflikter som kan vara inskränkande för företagande, t
ex genom att bostäder inte lokaliseras för nära störande verksamhet eller att verksamheter med
helt olika inriktning inte stör varandra.
 Kommunen ska genom planförberedelser se till att det finns mark för olika typer av företag och
verksamheter och arbeta för att den lokala infrastrukturen svarar upp mot företagens behov.
 Kommunen ska aktivt verka för en utveckling som svarar upp mot den lokala arbetsmarknadens
framtida krav på tillgänglighet, t ex förbättrad kollektivtrafik och infrastruktur i form av vägar och
järnvägar.
 Kommunen ska verka för att samarbetet mellan företagen och mellan företag och kommunen
fortsätter utvecklas.
 Kommunen ska aktivt verka för att företag kan få tillgång till lämpliga lokaler, genom eget
fastighetsinnehav eller genom samarbete med privata aktörer.
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5.2 Industriområden
 Lokalisering av ett eller två nya större industriområden med sammanhängande areal och god
tillgång till infrastruktur utreds och planläggning förbereds.
 Utredning och planläggning görs för eventuell utvidgning av befintliga industriområden, och då
med beaktande att befintliga etableringar i möjligaste mån ska ges utrymme för expansion.

5.3 Offentlig verksamhet som arbetsplats
 Kommunens verksamheter ska erbjuda en attraktiv arbetsmiljö.
 Samhällsplaneringen ska underlätta för offentlig verksamhet att bedrivas effektivt och med god
kvalitet.
 Samarbetet mellan kommunal verksamhet och företag ska främjas.

5.4 Näringsverksamhet utanför centralorten
 Mindre företagsetableringar och så kallade kompletterande verksamheter till jord- och skogsbruk
bör uppmuntras och stimuleras. Restriktivitet utifrån en verksamhets eventuella störningar eller
annan påverkan på omgivningen ska bedömas från fall till fall och utifrån att en levande
landsbygd i många fall förutsätter att boendet är integrerat med näringsverksamhet.
 I Svartå och Åtorp ska plats beredas för industrietableringar och andra företagsetableringar.
5.4.1 Jordbruk och djurhållning
 Jordbruksnäringen ges erforderliga möjligheter att utvecklas.
 Kombinationen småskalig djurhållning och boende främjas i lämpliga tätortsnära lägen och i
kommunen i övrigt.
 I randområden prioriteras bostads- och verksamhetsutveckling.
5.4.2 Skogsbruk
 Skogsnäringen inklusive lokal förädling av skogsråvara ska ges möjligheter att utvecklas.
 I randområden prioriteras bostads- och verksamhetsutveckling.

5.5 Handel
5.5.1





Utveckling av handel
Fortsatt satsning på handel i ett förtätat centrum.
Nya aktörer ska ges utrymme att etablera sig.
Att behålla större dagligvarubutiker i centrum är viktigt och prioriterat.
Nyetablering av mindre livsmedelsbutiker ska hänvisas till kvartersområden där sådant utbud
saknas.
 I Svartå och Åtorp är det särskilt viktigt att kommunen medverkar till att det finns förutsättningar
för ett fortsatt utbud av livsmedelsvaror.
 På Högbergstorps industriområde ges utrymme för bygg- och annan utrymmeskrävande handel.

5.5.2 Hotell och restauranger
 Etableringar av caféer och restauranger prioriteras i centrum och längs Letälvens stränder i och i
anslutning till tätorterna men bör även i övrigt ses positivt, särskilt på de mindre tätorterna och på
landsbygden.
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 Hotell- och konferensmöjligheter i Degerfors tätort samt vid Degernäs och Svartå herrgård ges
möjlighet att utvecklas.
5.5.3 Drivmedelsanläggningar
 Drivmedelsförsäljning bör i möjligaste mån styras till lägen längs de mest trafikerade stråken och
punkterna, dock utan att det innebär störningar eller risker för bostäder eller andra verksamheter.
 Kommunen ska bevaka utvecklingen i syfte att drivmedelsanläggningar i de mindre tätorterna inte
avvecklas.

5.6 Besöksnäring
 Kommunen ska se positivt på och främja kommunala, privata eller andra enskilda initiativ som
utvecklar befintliga och nya verksamheter och aktiviteter inom besöksnäringen.
 Öka samarbetet med företagare, omgivande kommuner och regionen för att utveckla
besöksnäringen.
5.6.1 Turistisk infrastruktur
 Samarbeta med kringliggande kommuner, för att förbättra tillgängligheten och skapa ett
sammanhållet system mellan besöksmålen och på så vis skapa en attraktivare destination.
 Samverkan mellan kommunen och privata initiativ är önskvärda och nödvändiga för en positiv
utveckling av besöksnäringen.
 Fortsätta planering tillsammans med grannkommunen Karlskoga för genomförande av cykelväg
runt Möckeln.
 Kommunen ska i sin planering skapa förutsättningar för etablering av mindre och naturnära
campingplatser och ställplatser för husbilar.
 Förbättring av tillgängligheten till bryggor och rastplatser vid kanotlederna.
 Rundslingor skapas för vandring.
5.6.2 Destinationer - naturupplevelser, kulturintressanta platser och aktiviteter
 Särprägeln ska profileras för att turister ska lockas. Samarbete ska ske med markägare,
entreprenörer och regionala aktörer.
 Vid nyetableringar bör om det är möjligt redan befintliga turistiska områden utvecklas med tanke
på synergieffekter och tillgänglighet.
 Kommunen ska, i sin planering, verka för att det område som utkristalliserats som en natur- och
kulturintressant plats; Sveafallen/Berget, kan fortsätta utvecklas. Åtgärder ska göras i samverkan
med alla berörda parter för att tillgängliggöra området och rusta upp vandringsleder och
information.
 Insatser görs för att Stora Valla IP även i framtiden ska vara en unik och attraktiv arena för
elitfotboll, vilket är av stor vikt i marknadsföringsarbetet då arenan och namnet Stora Valla är ett
av Degerfors kommuns starkaste varumärken.
 Fotbollsmuséet ska utvecklas för att attrahera en bredare publik.
 Möjlighet att utveckla Degernäsområdet ytterligare ska utredas.
5.6.3 Besöksmål
Hela avsnittet finns i bilaga 1.
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6. Natur och vatten
Sammanfattning
Det är nära till naturen i Degerfors kommun. Kommunen är rik på skogs- och myrområden, sjöar och
vattendrag. Andelen åker- och betsmark är däremot låg. I anslutning till tätorterna finns gott om grönområden.
Såväl skogen som sjöarna har på olika sätt brukats genom tiderna och få områden är därför helt
oexploaterade eller opåverkade idag. Samma gäller generellt för våtmarkerna. Undantag finns dock, t ex
”Amerikaskogen” i södra delen av kommunen som innehåller stora opåverkade mossar. Södra Kilsbergen,
öster om sjön Ölen, är ett stort opåverkat område med skog och våtmarker som bedöms mycket
skyddsvärt. De stora opåverkade områdena är lågt exploaterade med få boende, inga större vägar/
genomfarter, relativt sammanhängande och delvis orörda naturområden. Inom dessa områden finns
”tysta” områden där endast naturens ljud hörs.
Natur, vilda djur och växter kan skyddas på flera sätt. Redan idag finns 12 naturreservat bildade i
kommunen och länsstyrelsen har föreslagit fler. Ett naturvårdsprogram ska tas fram där mål och insatser
för att skydda och värna värdefulla naturmiljöer (både utanför och inom tätorterna) prioriteras och
konkretiseras. Skyddade eller skyddsvärda områden ska beaktas i den fysiska planeringen.
Allmänhetens tillgång till stränder ska i utvalda lägen kombineras med möjligheten att bygga nya
bostäder. Grönstråket längs Letälven, från Degernäs till Kanadaskogen bör utvecklas.

6.1 Geografi
 Allmän generös naturhänsyn bör tas vid alla typer av exploatering och bedrivande av
verksamheter.

6.2 Naturreservat och andra skyddade områden
Naturreservat kan beslutas av länsstyrelsen eller kommunerna. Natura 2000 är ett nätverk av skyddade
områden i EU och dessa områden är riksintressen enligt 4 kap miljöbalken. Biotopskyddsområden har
pekats ut av Skogsstyrelsen och länsstyrelsen. Strandskyddsområde (100 m från stranden på land och i
vattnet) är ett skyddat område enligt 7 kap miljöbalken. Vattenskyddsområden bildas runt vattentäkter
som skydd mot verksamheter eller åtgärder som kan förorena vattentäkten (miljöbalken 7 kap). Se karta
sidan 30.
 Ett naturvårdsprogram för kommunen ska upprättas. Det ska integreras med andra kommunala
intressen och innehålla konkreta målsättningar, t ex prioriterade förslag på nya naturområden som
bör skyddas.
 Nyckelbiotoper och andra skyddade områden prioriteras för bevarande.

6.3 Skogar
 Kommunen bör sammanställa och om så anses nödvändigt komplettera befintliga inventeringar i
syfte skapa en väl underbyggd prioritering av skogsområden som bedöms skyddsvärda.
 I tätorternas randområden bör det, med hänsyn till skogslandskapens värden, vara möjligt att
ianspråkta viss skogsmark för bostäder och andra viktiga samhällsfunktioner.
 Mångformigheten i skogsekosystemen ska beaktas vid olika typer av planeringsinsatser.
 En rik biologisk mångfald och stor variation vad gäller naturtyper, livsmiljöer och arter ska
efterstävas, även i det brukade skogslandskapet.
 Särskild naturvårdshänsyn bör eftersträvas i försurningskänsliga områden.
 Andelen skog som lämnas för fri utveckling bör öka.
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6.4 Sjöar och vattendrag
 Värdefulla vattenmiljöer ska beaktas vid den fysiska planeringen.
 Kommunen bör sammanställa och om så anses nödvändigt komplettera befintliga inventeringar i
syfte skapa en väl underbyggd prioritering avseende skyddsåtgärder för särskilt värdefulla eller
ekologiskt känsliga områden.
 Oreglerade vattendrag bör i regel skyddas mot framtida reglering.
 Kring vissa utpekade sjöar och vattendrag prioriterar kommunen möjlighet till bostadsbyggande i
kombination med allmänhetens tillgång till stränder.
 Sjöarnas och vattendragens betydelse för friluftsliv och rekreation ska beaktas.
 Kvaliteten på vattnet bör vara sådant att naturliga arter kan fortleva i normala bestånd och fisk
och kräftor från kommunernas sjöar kan ätas utan hälsorisker.
 Möjligheten att restaurera påverkade vatten bör utredas.
Se även kapitel 7 avseende vattenkvalité.

6.5 Odlingslandskapet
 Kommunen bör verka för att andelen odlingsmark behålls, främst med tanke på lokal
livsmedelsproduktion men även ur estetisk och ekologisk synvinkel då en stor andel hotade arter
har jordbrukslandskapet som sin livsmiljö.
 I tätorternas randområden bör det, med hänsyn till odlingslandskapens värden, vara möjligt att
ianspråkta viss jordbruksmark för bostäder och andra viktiga samhällsfunktioner.
 Odlingsrösen, åkerholmar, etc med höga naturvärden, ekologiskt känsliga områden eller
kulturhistoriskt intressanta lämningar ska beaktas vid planering och bevaras.
 Biologisk mångfald och stor variation av naturtyper och livsmiljöer i odlingslandskapet ska
eftersträvas.
 Jordbruksmarkens långsiktliga produktionsförmåga får inte äventyras.
 Näringsläckage och användning av kemiska bekämpningsmedel ska minimeras.
Se även kapitel 5 avseende jordbruk och djurhållning som näring.

6.6 Våtmarker
 Kommunen ska verka för ett långsiktigt skydd och restaurering av vissa prioriterade och
värdefulla våtmarker.
 Våtmarkernas ekologiska och hydrologiska funktion bör bibehållas och där så är möjligt och
prioriterat förbättras.
 Kommunen bör arbeta för att nyskapa våtmarker för sedimentering, som fosforfällor och för
lokalt omhändertagande av dagvatten.
 Markavvattningsföretag bör behandlas med restriktivitet.
 Kalkning av myrar ska undvikas.

6.7 Växt- och djurlivet
 Områden som är särskilt viktiga för växt- och djurlivet ska beaktas i den fysiska planeringen.
 Inhemska växt- och djurarter bör ges möjlighet att fortleva i livskraftiga och reproducerande
populationer, återkomma och utbreda sig i naturlig omfattning.
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 Ekologiskt känsliga områden ska identifieras, prioriteras och vid behov skyddas.
 Särskilt värdefulla och representativa biotoper ska identifieras och vid behov säkerställas genom
skydd och vård.
 Kommunens naturresurser bör nyttjas inom ramen för ekosystemets produktionsförmåga.

6.8 Tätortsnära grönområden
I arbetet med ett naturvårdsprogram kommer även grönstrukturen i huvudtätorten att lyftas fram.
Korridorer som binder samman grönområden bör eftersträvas.
Tillgång till någon form av grönområde inom 250 meter från bostaden bör eftersträvas.
Vid planering av bostäder i anslutning till vatten ska allmänhetens tillgång till stranden beaktas.
Tillgång till närbelägna, lättillgängliga och i övrigt attraktiva, t ex bullerfria, och estetiskt tilltalande,
naturmiljöer för friluftsliv, studier och turism ska eftersträvas.
 Grönområden nära förskolor, skolor och trygghetsboenden beaktas vid planering.
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7. Miljökvalitet
Sammanfattning
I detta avsnitt behandlas miljökvalitetsnormer, gränsvärden och riktlinjer som ska eller bör beaktas vid
framtida planeringsinsatser.
En ekologiskt hållbar utveckling kräver insatser för vatten, luft och mark samt utveckling av
förnyelsebara energikällor.
Vattenkvalitén i kommunen är generellt sett god men det finns vissa problem med försurning,
föroreningar och övergödning. Dagens och framtidens dricksvattentäkter och dess tillrinningsområden ska
skyddas och en lösning avseende reservvatten pågår.
Luftkvalitén är god men bör vid vissa korta vägsträckor förbättras. Kommunen ska verka för ökad
spårbunden trafik och underlätta för medborgarna att cykla eller gå. En fortsatt utbyggnad av fjärrvärme
bör göras och framställning av förnyelsebar energi ska uppmuntras. En viktig målsättning är att kunna
tillvara överskottsvärme från processindustrin till fjärrvärmenätet eller annan verksamhet. Områden som
är förorenade bör efterbehandlas så att de kan planeras för framtida behov
Allt fler människor efterfrågar tystnad och frihet från buller. Problem med buller finns längs de mest
trafikerade vägarna i kommunen samt utmed järnvägen. Vid lokalisering av bostäder och verksamheter ska
risker för buller, vibrationer med mera beaktas.
Täktverksamhet av grus pågår i kommunen. Tillgången till grus är starkt begränsad och nya täkter i
naturgrusavlagringar bör behandlas med restriktivitet. Alternativa material bör användas.
Avfallshanteringen strävar mot en hantering med 100 % kretslopp och 0 % restprodukt.
I den fysiska planeringen ska fastighetsnära insamling och tillgång till återvinningsstationer underlättas.

7.1 Vatten
 För att skydda dricksvattnet är det viktigt att se till att förorenande verksamhet inte bedrivs inom
dricksvattentäkternas tillrinningsområden, både nutida och framtida uttagsområden.
 Tillsyn över att skyddsföreskrifterna som finns för vattenskyddsområdena för Degernäs, Äng och
Guldsmedsboda efterlevs är viktig.
 Geologiska formationer, grundvatten och ytvatten av betydelse för dricksvattenförsörjningen,
nuvarande och framtida, bör skyddas och riskreducerande åtgärder bör vidtas för att minska
skaderisker.
 Särskild varsamhet ska iakttas vid åtgärder och exploatering i anslutning till Holmsjöbäcken och
Håkanbolbäcken som innehåller mycket värdefulla natur- och kulturmiljöer. Vid åtgärder ska det
tydligt framgå för verksamhetsutövaren vilka försiktighetsmått som ska vidtas. Vissa områden i
anslutning till ovannämnda objekt bör på sikt få ett långsiktigt skydd i form av exempelvis
naturreservat.
 Kommunen ska arbeta för att sjöar och vattendrag samt grundvatten uppfyller målen för god
vattenstatus.
 Samarbete med Karlskoga kommun pågår för skapa en gemensam lösning avseende reservvatten.

7.2 Luft och klimat
 Kommunen ska verka för utbyggnad av fjärrvärmenätet för att minska oljeanvändningen –
särskilt viktigt i industriområden - för reduktion av växthusgaser och försurande ämnen.
 Kommunen ska verka för att överskottsvärme från processindustrin, som idag leds ut i Letälven,
kopplas till fjärrvärmenätet eller annan verksamhet.
 Kommunen ska verka för etablering av förnybar energiframställning, t ex anläggningar för
biobränslen, solenergi m m, genom att t ex mark och vatten som lämpar sig för produktion av
förnyelsebar energi avsätts för detta ändamål.
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 Kommunen ska verka för utbyggnad av spårbunden trafik och vid planering beakta strategiskt
viktiga platser för omlastning av gods mellan järnväg och lastbil.
 Vid planering beaktas möjligheten att förtäta tätorten i syfte att folk i ökad omfattning kan cykla
eller gå.
 Vid planering av nya bostadsområden beaktas tillgång till fjärrvärmenät eller att lokala
energilösningar som är bra ur klimatsynpunkt finns eller kan ordnas.
 En förbifart förbi Degerfors tätort prioriteras i syfte att förbättra luftkvalitén och bullermiljön i
Degerfors centrum.

7.3 Mark och förorenade områden samt elektromagnetiska fält
 Förorenade områden och risker med dessa ska beaktas i fysisk planering, t ex i detaljplanearbetet
och vid bygglovgivning.
 Efterbehandlingsåtgärder bör genomföras på de platser där ansvar och utredningsunderlag är
tillräckligt för åtgärder för att kunna använda områden för nya/andra verksamheter.
 Risker med elektromagnetiska fält bevakas.
 Planering av ny bebyggelse där människor bor eller vistas varaktigt bör följa rekommenderade
skyddsavstånd för magnetiska fält (Svenska kraftnät): 130 m vid en 400 kV luftledning, 80 m vid
220 kV och 40 m vid 130 kV.
 Radonförekomst i mark ska beaktas vid planering av nya bostäder. (Se karta sidan 34).

7.4 Buller och vibrationer
 Vid lokalisering av bostäder, verksamheter och infrastruktur ska buller- och
vibrationsförhållandena beaktas. Det bör vara en strävan att lokaliseringen bidrar till att
upprätthålla en god ljud-/vibrationsmiljö där människor stadigvarande vistas.
 Vid nybyggnad av bostäder alternativt nybyggnad eller större ombyggnad av vägar och järnvägar
beaktas nedanstående riktvärden för trafikbuller (SFS 2015:216):
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 m2 gäller istället att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
Om ovanstående ljudnivå ändå överskrids bör:
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent
ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte
överskrids mellan kl 22.00 och 06.00 vid fasaden.
 Samma riktvärden för trafikbuller bör beaktas även vid förskolor, skolor och vårdlokaler.
 Riktvärde (beslutat av Naturvårdsverket och Trafikverket) för vibrationer, nivån 0,4 mm/s vägd
RMS, ska eftersträvas i permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler.
 Tysta områden, i avlägsna skogsområden eller i områden av mycket stor betydelse för rekreation
bör identifieras och beaktas vid fysisk planering och tillståndsgivning av olika slag.

7.5 Avfall
 Vid detaljplanering bör hänsyn tas till markanspråk för återvinningsstationer, anläggningar och
skyddszoner som krävs för en väl fungerande avfallshantering och materialåtervinning.
 Vid planering av ytor lämpliga för behandlingsanläggningar för avfall bör särskild hänsyn tas till
lukt- och bullerstörningar, tillgänglighet för transporter samt behov av ytor för exempelvis
mellanlagring och sortering.
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 Vid planering av bostadsområden, mm bör bra transportvägar säkerställas för fordon som ska
hämta avfall, utan att backning krävs och utan att gång- och cykelvägar nyttjas.
Avfallshanteringen behandlas även i kapitlet Teknisk försörjning, avsnitt 12.4.

7.6 Industri– och täktverksamhet
 Vid planläggning av nya och befintliga industri- och verksamhetsområden ska hänsyn tas till att
verksamheterna på området producerar visst buller, viss lukt och vissa utsläpp.
 Täkt av grus, sand och andra lösa avlagringar som riskerar dricksvattenförsörjningen nu och i
framtiden ska inte genomföras.
 Täkter i lösa avlagringar och berg bör inte automatiskt efterbehandlas genom traditionella
åtgärder som igenfyllning eller att skapa slänter och plantera. Ras- och bergsbranter och grunda
vattenpölar har ett stort biologiskt värde. Öppna grundvattenytor bör inte enbart betraktas som
en miljörisk utan dess biologiska värden bör också uppmärksammas.
 Nya täkter i naturgrusavlagringar bör behandlas med restriktivitet.
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Högre risk för radonförekomst enligt
geologiska förutsättningar

Radonrisk är en sammanvägning av
transportbenägenhet och
markradonpotential.
Överallt finns det tillräckligt med radon
för att riktvärdena ska kunna
överskridas om ett hus är otätt mot
marken.
SGU:s jordartskarta visar jordens
benägenhet att transportera radon.
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8. Säkerhet, riskbedömningar och totalförsvar
Sammanfattning
Det ska vara tryggt och säkert att bo och leva i Degerfors kommun. Kunskap och erfarenhet om hur man
skapar trygghet och säkerhet i vardagsmiljön ska användas vid planering och byggande av bostäder, vägar,
parker, gång- och cykelvägar, med mera.
Dagens samhälle är många gånger mer sårbart än vad tidigare samhällsstrukturer varit, bland annat
beroende på att flertalet digitala system styr funktioner i vår vardag. Andra hotbilder som kan påverka vårt
samhälle är väderhändelser av mer extrem karaktär, så som nederbörd, vind, temperatur mm. En tredje
typ av hotbild är den som människan själv direkt orsakar, här kan inräknas bränder som orsakats av
oaktsamhet, trafikolyckor, farliga utsläpp, mm. Degerfors kommun har flera verksamheter eller
geografiska förutsättningar inom sitt geografiska område där oönskade händelser kan uppstå, här kan
nämnas en genomgående järnvägslinje, flera länsvägar, en industri som bedriver farlig verksamhet och ett
genomgående vattendrag med ett stort upprinningsområde.
I kommunens Risk- och sårbarhetsanalys som antogs 2015 beskrivs identifierade samhällsviktiga
verksamheter inom kommunen samt risken att dessa påverkas av någon oönskad händelse, ett hot. Behov
av åtgärder med anledning av analysens resultat beskrivs också. De samhällsviktiga verksamheter som
särskilt bör beaktas är t.ex. kommunens vattenförsörjning.
Vid behov ska ras-, skred-, erosions- och översvämningsrisker alltid beaktas i planeringen. Ett nära
samarbete i säkerhetsfrågor ska ske med industrier som har verksamhet inom särskilda riskområden.
Områden som har betydelse för totalförsvaret ska ges fortsatta möjligheter att utvecklas och så långt
som möjligt skyddas.

8.1 Beredskapshänsyn
 Kommunen ska medverka till ett robust och säkert samhälle genom beredskapshänsyn i
planeringen. Vid alla typer av planeringsinsatser som påverkar samhällsstrukturen ska
regelmässiga avstämningar göras med förekommande riskanalyser för såväl räddningstjänst som
för teknisk försörjning.

8.2 Räddningstjänst
 Kommunens framtida utveckling bör inte orsaka drastiska förändringar av insatstiderna inom
tätorten eller på landsbygden.
 Samverkan inom kommunalförbundet bör behållas och utvecklas, särskilt med tanke på
klimatförändringar och påföljande översvämningsrisker.

8.3 Skyddsavstånd kring anläggningar
 Beslutsunderlaget inför en lokalisering, som kan medföra att störningar uppstår, ska innefatta en
miljökonsekvensutredning och en riskbedömning, som noggrant beskriver de förutsättningar som
råder i det enskilda fallet.
 Ingen ny bebyggelse eller industri ska planeras närmare än 100 m från industriområdet vid
Järnverket räknat från västra sidan älven och inte heller längs med Klippanvägen. En skyddszon
på 100 m är utgångspunkt framförallt från bullersynpunkt samt med hänsyn till att järnverket är
klassificerat som en sk sevesoanläggning. Riskbedömningar bör göras vid exploateringar i
närheten av järnverket.
 Vid detaljplanering inom 150 m från transportled för farligt gods får det i varje enskilt fall
bedömas hur befogat det är att göra en riskanalys och hur omfattande denna i så fall ska vara.
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8.4 Trygg och säker kommun
 Kommunen ska i sin planering arbeta utifrån den bas av kunskap och erfarenhet som finns kring
hur trygghet och säkerhet främjas.
 Kommunen ska verka för åtgärder som har till syfte att öka medborgarnas upplevelse av trygghet
och säkerhet.
 Kommunen ska verka för att barns/elevers upplevelse av trygghet och säkerhet ökar inom
områden där skolverksamhet bedrivs, såväl ute som inne.

8.5 Totalförsvar
 Den fysiska planeringen ska bidra till att kommunen kan ta sitt ansvar som högsta civila
totalförsvarsmyndighet på lokal nivå.
 Områden, som har betydelse för det militära eller civila försvaret, ska beaktas vid planläggning
och vid bygglovgivning samt så långt möjligt skyddas.

8.6 Översvämningsrisker
 Markområden med stor sannolikhet för översvämning
I områden som hotas av 100-årsflöde, där sannolikheten för översvämningar beräknas till 63
procent eller högre under en 100-årsperiod, bör det inte tillkomma någon bebyggelse alls, med
undantag för enkla byggnader som garage och uthus, eller byggnader och anläggningar som
utformats så att de tar hänsyn till översvämningsrisken.
 Markområden med viss sannolikhet för översvämning
I områden som hotas av högsta dimensionerande flöde, där översvämningar beräknas ske mer
sällan än vart hundrade år, kan samhällsfunktioner av mindre vikt lokaliseras. Exempel på detta är
byggnader av lägre värde, byggnader av mer robust konstruktion, vägar med förbifartsmöjligheter,
enstaka villor, fritidshus samt mindre industrier med obetydlig eller liten miljöpåverkan, eller
byggnader och anläggningar som utformats så att de tar hänsyn till översvämningsrisken.
 Markområden med låg sannolikhet för översvämning
Endast i områden som inte hotas av 100-årsflöde eller högsta dimensionerande flöde bör
riskobjekt och samhällsfunktioner av betydande vikt lokaliseras. Detta kan vara offentliga
byggnader, t ex sjukhus, vårdhem, skolor, infrastruktur av stor betydelse såsom riksvägar och
andra vägar utan reella förbifartsmöjligheter, järnväg, VA/avfallsanläggningar, el/teleanläggningar samt industrier med stor miljöpåverkan eller andra industriområden. Även
sammanhållen bostadsbebyggelse bör placeras ovanför nivån för högsta dimensionerande flöde.
 Avsteg från ovanstående principer kan göras om åtgärder som på ett betryggande sätt undanröjer
översvämningsrisken genomförs.
 Låglänta områden med befintlig bebyggelse ska identifieras och en strategi för eventuella åtgärder
utformas.
 Lägsta golvnivå för anläggande av bostadshus och andra väsentliga byggnader längs Möckelns
stränder ska vara 91.50 m ö h (höjdsystem RH70)/91,2 m ö h (RH00) om inte särskilda skäl
föreligger eller andra åtgärder vidtas.
 Fördjupad översvämningskartering ska göras för Möckeln, Skagern, Letälven samt Svartåns
system vilket inkluderar Ölen och Stor- och Lillbjörken.
 Följderna av skyfall ska beaktas vid planering.
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Översvämningsanalys Möckeln-Letälven, 2010.
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8.7 Ras- och skredrisker
 Inom områden där det finns förutsättningar
för ras, skred eller erosion bör en geoteknisk
undersökning och stabilitetsberäkning
utföras inför en ev exploatering.
 Om det bedöms nödvändigt, bör riskanalyser
göras i samband med bygglovärenden i redan
anspråktagna ras- och skredbenägna
områden.
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9. Kultur och fritid
Sammanfattning
Kultur och fritidsaktiviteter har stor betydelse i våra liv. Vi ska därför bidra till att mötesplatser,
anläggningar och evenemang, stora liksom små, kan fortsätta att utvecklas.
Vi tar tillvara tillgångar i form av omväxlande natur med många sjöar och vattendrag samt
kulturhistoriskt intressanta miljöer. Tillgänglighet samt olika intressegruppers önskemål och behov ska
beaktas. Friluftsområden som till exempel Degernäs och Stora Vallaområdet ska ges möjlighet till en
utveckling som lockar både invånare och besökare.
De åtgärder som görs inom kultur- och fritidsområdet ökar attraktiviteten såväl för våra invånare som
för besökare och presumtiva inflyttare. För att nå en fortsatt positiv utveckling är samverkan mellan
kommunerna, privata aktörer och föreningar önskvärda och nödvändiga. Verksamheterna ska ha
långsiktiga förutsättningar att växa och utvecklas. En kartläggning för att prioritera behov av insatser och
lämpliga driftformer bör göras.

9.1 Kulturmiljö
9.1.1 Kulturmiljövård
 Kommunen ska identifiera, bedöma och vid behov skydda, värdefulla kulturmiljöer genom att
upprätta ett kulturmiljöprogram.
9.1.2 Kulturmiljöområden av intresse
 En inventering av bebyggelsemiljöer bör göras för att identifiera objekt och områden av yngre
datum för bedömning av eventuellt bevarande och skydd för framtiden.
 Det är viktigt att bevara det gamla men samtidigt att anpassa det till nutida och framtida behov.
 Utveckling av området runt Smältarbyggningen och Esters park, samt Sveafallen/Berget i
Degerfors.
 Uppmärkning av särskilt värdefulla byggnader och platser bör ske.

9.2 Kulturinstitutioner
9.2.1 Kulturens betydelse
 Samarbetet på kulturområdet mellan Degerfors och Karlskoga kommuner och även med
omgivande kommuner utvecklas ytterligare.
9.2.2 Platser och lokaler för kulturverksamhet
 Samarbetet med Karlskoga kommun om lokaler och kulturutbud utvecklas.
 Offentliga rum ska säkerställas, där kommuninvånarna kan träffas för social gemenskap,
upplevelser och erfarenhetsutbyte.
 Offentliga byggnader ska vara tillgängliga för alla.
9.2.3 Platser och lokaler för religiösa ceremonier eller motsvarande
 Kommunen ska verka för eller vara öppen för bevarande, utveckling av och nyanläggning av
lokaler, begravningsplatser och andra platser för religiösa ceremonier oavsett trosinriktning likväl
som för icke troende.
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9.3 Fritid
Många av de anläggningar och verksamheter som beskrivs under dessa punkter är även viktiga
verksamheter inom besöksnäringen, vilken beskrivs under kapitel 5.
9.3.1 Fritidsanläggningar
 Kommunen bör i samverkan med föreningar och privata initiativ tillhandahålla, utveckla och
vårda de resurser som krävs för att ge goda möjligheter till rekreation och idrottsutövande i olika
former.
 Kommunen bör sammanställa och om så anses nödvändigt komplettera kunskap om befintliga
fritidsanläggningar i syfte skapa en väl underbyggd prioritering avseende investeringsåtgärder och
driftformer.
 Ridanläggningar lokaliseras i utkanten av tätorten, med beaktande av skyddsavstånd mellan
djurhållningsverksamhet och bostäder. Stabila förhållanden och utvecklingsmöjligheter för
verksamheten bör tillmätas stor betydelse i planeringen.
 Anläggningar för motorsport lokaliseras så att de fungerar bra för verksamheten samtidigt som
hänsyn tas till omgivningen, bl. a. avseende störningar.
 Kollektiva transportalternativ till och från fritidsanläggningar bör beaktas.
 Området kring Stora Valla ska utvecklas att bli ett sportcentra av nationell kvalité.
 Området vid Vallahallen ska rustas upp med en enkel anläggning för friidrott.
9.3.2 Friluftsområden, leder och spår
 Närmiljöer för spontan rörelse beaktas vid planering.
 Stora Vallaområdet ska utvecklas och längs Letälven bindas samman med Degernäsområdet
 Följande åtgärder är prioriterade när resurser finns:
o Cykelleder för rekreation skapas, bl a Möckeln runt.
o En ridled som förbinder Skagern med Möckelnområdet bör skapas.
9.3.3 Bad, båtliv och fiske
 Fiskenäringen ges erforderliga möjligheter att utvecklas.
 Vid sjöarna Möckeln, Skagern, Storbjörken samt längs Letälven ska satsningar på
bostadsutveckling ske i kombination med att även fiskenäringen utvecklas.
 Sportfiske som del i besöksnäringen bör utvecklas och främjas.
 Följande åtgärder är prioriterade när resurser finns:
o Förbättrad tillgänglighet, t ex båtar, bryggor, vindskydd.
o Handikappanpassade bryggor/ramper anläggs.
o Utveckling av enkla gästhamnar i Möckeln.
 Degernäsbadet och Möllebadet vid Möckeln, Svartå badplats vid Stor-Björken samt badet vid
Gryten ska bevaras och utvecklas.
9.3.4 Fritidsgårdar/mötesplatser
 Mötesplatser för ungdomar ska finnas i Degerfors, Svartå och Åtorp.
 Ungdomarnas behov och önskemål bör vara vägledande för hur mötesplatser ska förläggas,
utformas och utvecklas.
 Även i andra åldrar kan finnas behov av öppna mötesplatser som inte bygger på
föreningstillhörighet eller ett särskilt fritidsintresse.
 Folkets hus i Degerfors ska fungera som ett kultur- och aktivitetshus.
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9.3.5 Lekplatser
 En större lekplats ska finnas i Degerfors, i Kanadaskogen.
 Kommunala lekplatser bör vara placerade jämnt spridda över tätorterna.
 Lekplatser på skolor och förskolor ska vara tillgängliga för allmänheten under icke
verksamhetstid.
 Identifiera ”naturliga lekplatser” i den tätortsnära skogen och göra det möjligt för skolor att
adoptera sådana naturliga lekplatser.
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10. Utbildning och omsorg
Sammanfattning
Bra utbildning och omsorg är nödvändig basservice för att uppfattas som en attraktiv boendeort. Hit hör
förskola, grundskola, gymnasium, hälso- och sjukvård samt omsorg om äldre och andra grupper med
särskilda behov.
Verksamheterna påverkas av och måste anpassas till förändringar av befolkningens storlek och
sammansättning. Förändringarna styr behovet av lokaler. Behov av fler förskoleplatser ska i första hand
tillgodoses i befintliga lokaler. Gymnasieverksamheten inklusive vuxenutbildningen (samtliga frivilliga
skolformer) bedrivs gemensamt med Karlskoga kommun sedan 2011.
Behovet av anpassat boende för äldre och grupper med särskilda behov kommer att öka. Hög fysisk
tillgänglighet i boendet och i dess omgivningar är betydelsefullt liksom tillgång till kollektivtrafik.

10.1 Ansvar för förskola, utbildning, vård och omsorg
 Den fysiska planeringen ska medverka till att utbildnings- och omsorgsbehov kan bli
tillgodosedda.
 Samverkan med Karlskoga kommun inom förskola, utbildning, vård och omsorg bör utvecklas
ytterligare.
 Samverkan med Karlskoga kommun kring planering och utbyggnad av specialboenden av olika
slag bör prövas.

10.2 Förskola
 Förskola ska erbjudas så nära hemmet som möjligt.
 Planerad utökning av antalet förskolor ska i första hand inrymmas i befintliga lokaler.
 Lokalers placering och utformning (lokaler och utomhusytor) ska bidra till verksamhetens goda
innehåll och kvalitet.
 Naturliga mötesplatser, t ex spontanlekplatser, utvecklas kring förskolor i samarbete med andra
berörda instanser.
 Trafiksäkerhet och tillgänglighet till förskoleverksamheten ska beaktas i den fysiska planeringen.

10.3 Grundskola
 Skollokalers placering och utformning (lokaler och utomhusytor) ska bidra till verksamhetens
goda innehåll och kvalitet, genom att ge goda förutsättningar för lärande.
 Utemiljön på skolorna ska utvecklas i samråd med elevråd och föräldraråd.
 Naturliga mötesplatser, t ex spontanlekplatser, utvecklas kring grundskolor i samarbete med andra
berörda instanser.
 Frågor kring cykelvägar till skolorna, trafiksäkerhet, kollektivtrafik, tillgänglighet och trygghet i
skolverksamheten ska beaktas i den fysiska planeringen.

10.4 Gymnasieskola och vuxenutbildning
 Den gemensamma kommunala skolan för gymnasium, vuxenutbildning mm för Degerfors och
Karlskoga ska bli så attraktiv att såväl elever bosatta i Degerfors och Karlskoga som elever från
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närliggande kommuner söker sig till skolan. Verksamheten förläggs till gymnasieskolorna i
Karlskoga och Degerfors.
 Kompetenshöjning av vuxna genom vuxenutbildningens olika former är en viktig satsning för att
öka attraktiviteten och för att näringslivet ska hitta rätt kompetens lokalt.

10.5 Högre utbildning
 Attraktiva utbildningar inom pendlingsavstånd, gärna med direkt koppling till näringslivet,
bedöms avgörande för möjligheterna att behålla och utveckla den högteknologiska industri som
finns idag, samt att generellt höja utbildningsnivån.
 Lärcentrum och yrkeshögskolan ska få möjlighet att utvecklas.

10.6 Hälso- och sjukvård
 Kommunen ska verka för att Karlskoga lasarett ska fortsätta vara ett väl fungerande akutsjukhus,
som dygnet runt och året runt ska erbjuda hälso- och sjukvård med god kvalitet och
akutberedskap till alla som är i behov av vård.
 Kommunen ska i den fysiska planeringen beakta och möjligöra behov för att behålla och utveckla
hälso- och sjukvården i kommunen.

10.7 Individ- och familjeomsorg
 Strategin för alla grupper med särskilda behov är att de ska bo i ordinärt boende med insatsen
boendestöd i så hög utsträckning som möjligt.
 Behov finns av 4-5 lägenheter för boende för personer med specifika behov.

10.8 Handikappomsorg
 Boendet för psykiskt funktionsnedsatta utreds för att få en lämpligare utformning.
 Mer integrerade grupper av daglig verksamhet minskar behovet av dagcenterlokaler. Lämna
befintliga lokaler som ej är ändamålsenliga till förmån för ett nytt dagcenter.
 Planera för en hög fysisk tillgänglighet i boendet och dess omgivning, tillgång till mötesplatser i
bostadsområdena samt närhet till en tillgänglig kollektivtrafik.

10.9 Äldreomsorg
 Den åldrande människans egna resurser ska tillvaratas för att möjliggöra ett så självständigt och
värdigt liv som möjligt i gemenskap med andra i samhället.
 Boendet för de äldre ska bygga på rätten till en egen bostad.
 Boende för äldre ska vara fullt tillgängligt (bottenplan/hiss, utemiljö, mm).
 Möjligheten att skapa trygghetsboende i anslutning till Västergården utreds.
 Planera för en hög fysisk tillgänglighet i boendet och dess omgivning, tillgång till mötesplatser i
bostadsområdena samt närhet till en tillgänglig kollektivtrafik.

10.10 Specialboenden
 Gruppbostäder lokaliseras i första hand till befintliga fastigheter som anpassas.
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11. Trafik
Sammanfattning
Vi bor lokalt och lever regionalt. Vi förflyttar oss allt mer, på grund av arbete, studier, för att handla och
för att roa oss. Avstånd mäts mer i tid och mindre i mil. Samtidigt har vi en ökad medvetenhet om hur
miljön påverkas av vilket trafikslag vi väljer. Åtgärder för en förbättrad infrastruktur har stor betydelse för
att öka Degerfors attraktivitet och öka trygghet, säkerhet och tillgänglighet. Åtgärder behöver göras på
kort och på lång sikt och samtliga trafikslag berörs, vilket även inkluderar flygplatser och hamnar belägna
utanför kommunen. Samordning mellan olika trafikslag är viktigt.
Fortsatta åtgärder behöver göras för att bygga bort farliga korsningar på genomfarten och få en
långsiktig lösning på problemet med tung genomfartstrafik, som idag går genom Degerfors centrum.
Järnväg med persontrafik finns idag via Värmlandsbanan med järnvägsstation i Degerfors.
Trimningsåtgärder på Värmlandsbanan bör vidtas för att få ökad kapacitet och kortare restider för de som
studie- och arbetspendlar inom vår arbetsmarknadsregion.
Medan kommunens tätorter över lång tid tappat invånare, har befolkningsutvecklingen i landsbygdsmiljö varit stabil. Vi ser nu ett ökat intresse att bo på landsbygd. Med en satsning på kollektivtrafik i dessa
områden skulle inflyttning sannolikt öka.
För att boendet i kommunen ska vara attraktivt bör nya bostadsområden i möjligaste mån planeras där
kollektivtrafiklösningar är möjliga.
Ett bra utbud av kollektivtrafik på väg behöver finnas. Det är viktigt att samordna kollektivtrafiken i ett
regionalt perspektiv. Kollektivtrafiken ska vara enkel att åka med och tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning. För kortare sträckor är det viktigt att det finns väl utbyggda, säkra och tillgängliga
gång- och cykelvägnät. En cykelväg runt Möckeln ska främja både fritidscykling och cykelpendling mellan
Degerfors och Karlskoga.
Förbättrad kollektivtrafik och gång- och cykelvägar bidrar till klimatmålen om minskade utsläpp.
Fortsatt utveckling av Örebro flygplats behöver ske, främst för gods på en nationell och internationell
marknad.
Närliggande hamnar i Vänern är viktiga för näringslivet i Degerfors.

11.1 Trafikinfrastruktur
 Kommunen ska genom förbättring av infrastruktur, trafikering och transporter verka för en större
funktionell arbetsmarknadsregion.
 Kommunen ska verka för kollektivtrafiklösningar i de mindre tätorterna och på landsbygden.
 Kommunen ska verka för samordning mellan olika trafikslag och transportslagsövergripande
lösningar.
 Kommunen ska verka för vidareutveckling av regional tåg- och busstrafik för att bygga vidare på
den regionala resemarknaden i stråket Karlstad-Örebro och öka kollektivtrafikens andel av den
totala persontrafiken.

11.2 Vägtrafik
 Kommunen ska verka för ett förbättrat nationellt och regionalt vägnät med bra och säkra
anslutningar till det lokala vägnätet.
 Kommunen ska genom länstransportplanen verka för att Trafikverket på sikt hastighetsanpassar
väg 205 mellan Degerfors och Svartå för maxhastighet 100 km/tim och att väg 204 och 243
anpassas till en maxhastighet på 80 km/tim.

45

Översiktsplan Degerfors kommun

 Kommunen ska verka för och upprätthålla ett väl fungerande och väl underhållet kommunalt
trafiknät inom kommunen.
 Konfliktpunkter mellan olika trafikslag ska byggas bort, främst med tanke på oskyddade
trafikanter.
 Den kommunala trafikplanen för Degerfors som identifierar och prioriterar åtgärder för ökad
framkomlighet, trafiksäkerhet och trygghet ska ajourhållas.
11.2.1 Genomfarter och större trafikleder
 I samverkan med Trafikverket verka för att transporter genom kommunen passerar på ett säkert
och framkomligt sätt.
 Om analys enligt 4-stegsprincipen visar att utbyggnad är bästa lösningen byggs förbifarts- och
ringledssystem ut enligt följande, där prioritering sker i framtiden efter noggrann analys:
o Förbifart centrum via Västerleden.
o Förbifart Bruket och Jannelund via Söderleden.
o Förbifart Strömtorp via väg söder om Strömtorp.
o Förbifart Bruket
o Österleden
 Genomfart med tung trafik kan förbjudas på väg 555, från Bruket i Degerfors till Valåsen i
Karlskoga, samt genom Degerfors centrum om omledning av trafik sker genom trafikskyltning
och/eller läge för lämplig förbifart kan lokaliseras.
 Vid nybyggnation ska gällande bestämmelser för nybyggnadsförbud längs större vägar beaktas
eller prövas i detaljplan.
 Vid nybyggnation eller väsentliga förändringar ska gränsvärden för trafikbuller beaktas.
 Utveckla attraktiva informations- och rastplatser.
 Vid en eventuell ny järnvägssträckning över sjön Möckeln bör ett brobygge planeras för att även
ge plats för en ny vägsträckning av E18. Degerfors kommun avstyrker dock en sådan
broförbindelse.
11.2.2 Kommunens gatunät
 Gator som ur trafiksäkerhetssynpunkt är olämpligt breda och inbjuder till höga hastigheter byggs
om, bl a genom att anlägga gång- och cykelvägar inom befintligt gaturum.
 Gatunäten inventeras för att ta fram en hastighetsplan där gaturummets utformning och standard
harmonierar med hastighetsnivåer, för att uppnå ökad efterlevnad av hastighetsgränser och
därmed högre trafiksäkerhet.
 Kommunen ska svara för ett gatunät av väl avvägd omfattning, däremot inte äga, underhålla och
sköta tillfarter till enstaka/enskilda fastigheter.
 Kommunen ska inte ta över gator/vägar inom tätbebyggt område om de inte håller acceptabel
standard.
11.2.3 Farliga transporter på landsväg
 Farliga transporter ska styras till utvalda och för ändamålet lämpliga trafikleder och gator.
 Huvudleder för transporter av farligt gods ska beaktas vid planering och byggande i anslutning till
dessa.
 Om omledning genom trafikskyltning och/eller ev förbifart byggs kan genomfart med tung trafik
och farliga transporter förbjudas genom Degerfors centrum.
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11.2.4 Gång-/cykelvägnät
 Kartläggning av befintligt gång- och cykelvägnät för att identifiera de mest trafiksäkerhetshöjande
och ekonomiskt fördelaktiga insatserna, för att skapa ett stomnät för gång- och cykeltrafik. Barns
rörelsemönster från bostad till skola, lekplats etc ska särskilt studeras för att utgöra underlag.
 Bygga ihop befintliga gång- och cykelvägsstråk så att ett sammanhängande stomnät för gång- och
cykeltrafik skapas
 Etappvis utbyggnad för att skapa en sammanhängande gång- och cykelväg runt Möckeln, med
prioritering på sträckorna:
o Storängen-Degernäs (Lv 205), klar juni 2016, trafikverket ansvarar för denna del
o Duvdalen-Hultet (Lv 555).
o Duvdalen-Knutsbol (Lv555).
 Planläggning för att skapa administrativa förutsättningar för kompletteringar av gång- och
cykelvägnätet.

11.3 Busstrafik
 Det ska vara lätt att åka buss. Resenären ska enkelt förstå när bussarna går och turtätheten ska
vara god.
 Kommunen ska verka för att kollektivtrafiken ska vara användbar även för personer med
funktionsnedsättning.
 Fortsatt utbyggnad och anpassning av hållplatser och vägarna till dessa ur ”hela-resanperspektivet” är viktig för att underlätta för alla resenärer och för att personer med
funktionsnedsättning lättare ska kunna använda bussen.
 Kommunen ska verka för ett regionalt perspektiv på kollektivtrafik och samordning i
trafikeringen.

11.4 Järnvägstrafik
11.4.1 Nationella och regionala bandelar
 Kommunen ska samverka med andra aktörer för att åstadkomma en effektivare, snabbare och
punktligare järnvägstrafik på befintliga spårsystem som leder till ökad turtäthet, t ex att de
”trimningsåtgärder” som framtagits i samarbete mellan Regionförbunden i Örebro och Värmland
samt kommunerna i stråket Karlstad – Örebro genomförs.
 Kommunen ska arbeta för att underlätta överflyttningen av tunga transporter från väg till järnväg.
11.4.2 Lokala bandelar
 Den ej elektrifierade järnvägen mellan Strömtorp och Bofors stationer ska säkerställas för
framtiden och ges möjlighet att utvecklas vad gäller såväl gods-, person- och turist-/veterantågstrafik.
 Möjligheter till elektrifiering av bandelen i det nationella järnvägsnätet ska stödjas.
 Nya bostäder och andra störningskänsliga verksamheter bör inte lokaliseras så att de hämmar
användning och utveckling av järnvägen från Värmlandsbanan till Karlskoga.
 Möjligheterna till spårbunden persontrafik för arbetspendling och lokal spårbunden kollektivtrafik
mellan Degerfors och Karlskoga bör utredas.
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11.4.3 Farliga transporter på järnväg
 Spår där transporter med farligt gods sker ska beaktas vid planering och byggande i anslutning till
dessa.

11.5 Flygtrafik
 Degerfors kommun ska tillsammans med övriga kommuner i länet, Region Örebro län och
näringslivet i länet verka för att Örebro flygplats förutsättningar för utveckling av person- och
godsflygplats i såväl nationell som internationell marknad stärks.
 Av de samlade globala koldioxidutsläppen står flygtrafiken idag för mellan 2-3 procent. Den
fortsatta utvecklingen av Örebro flygplats bör därför ske med klimatmålen som utgångspunkt och
där flygplatsen aktivt verkar för en omställning till förnybart flygbränsle.

11.6 Båttrafik och hamnar
 Kommunen ska verka för att upprätthålla och utveckla väg- och spårbunden godstrafik till
torrhamnar, kombiterminaler och hamnar i omgivande regioner.
 Kommunen ska verka för sjöfarten på Vänern kan fortsätta utvecklas.
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12. Teknisk försörjning
Sammanfattning
Den tekniska försörjningen ska vara säker, kostnadseffektiv och fungera så miljömässigt optimalt som
möjligt. Lämpliga former av samverkan med Karlskoga kommun kring den tekniska försörjningen prövas.
Ny teknik och miljövänliga former för att utvinna och producera energi ska uppmuntras och nyttjas.
Fortsatt utbyggnad och utveckling av infrastrukturen för bredband och telekommunikation ska
underlättas.
Inom vatten och avloppsområdet ska åtgärder vidtas för att möjliggöra attraktivt boende med
anknytning till vatten. Områdena på västra sidan av Möckeln har nyligen anslutits till det allmänna vattenoch avloppsnätet. Vattentäkten i Guldsmedsboda (Svartå) föreslås på sikt att ersättas med en
överföringsledning från Degerfors. Då kommer även avloppsvattnet att pumpas till Degerfors för
behandling.
Fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet ska ske i Degerfors tätort. Målet är att fossilbaserad energi på
sikt ska avvecklas helt. En ny panncentral med flis som huvudbränsle är nyligen driftsatt.
Övergång till förnyelsebara energiformer ska underlättas. En positiv inställning ska också gälla vad
gäller utveckling och användning av solenergi och biogas.
En ny avfallsplan styr avfallshanteringen mot målet 100 % kretslopp. Brännbart avfall ska i första hand
gå till energiutvinning.

12.1 Huvudmannaskap och ägande
 Degerfors kommun bör utreda vidare samverkan kring teknisk försörjning med Karlskoga
kommun. Se vidare under respektive avsnitt.

12.2 Vatten- och avloppsverksamhet
Se bilaga 3 Vatten och avlopp

12.3 Energiförsörjning
 Användningen av fossilbaserad energi ska på sikt avvecklas helt i de kommunalt påverkbara
energisystemen.
 Lämpliga former av samverkan med Karlskoga kommun prövas inom energiområdet.
 Kommunen ska verka för energieffektivisering.
 En energi- och klimatplan ska tas fram.
12.3.1 Fjärrvärme
 En fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet i tätorten är positiv utifrån miljöskäl.
 Fjärrvärmenätet i Svartå bör utredas för att om möjligt ersättas med andra uppvärmningsformer.
 Det lokala närvärmenätet vid Kvarnberg ska om det är ekonomiskt och miljömässigt bra
sammankopplas med centrumnätet.
 Utredningen om förutsättningarna för en sammankoppling av fjärrvärmenäten i Degerfors och
Karlskoga kan komma att återupptas i framtiden.
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12.3.2 Elleveranser och elnät
 Säkra elleveranser även om störningar uppstår i nätet.
 Luftledningar byts mot isolerade jordförlagda ledningar i utsatta områden eller
bebyggelseområden där det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.
 Reinvestera i nätet, för att behålla en person- och driftsäker anläggning.
12.3.3 Gasutvinning
 Kommunen ska verka för gasutvinning vid reningsverket.
 Kommunen ska söka och se positivt på initiativ att utveckla möjligheterna till gasutvinning i olika
former.
12.3.4 Vindkraft
Se bilaga 3.
12.3.5 Solenergi
 Solpaneler ska tillåtas även i homogena bebyggelsemiljöer, dock med restriktivitet i
kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöer.
Kommunen
ska se positivt på initiativ att utveckla användningen av solenergi i olika former och

även aktivt visa på möjligheter att utnyttja solenergi.
Vid
omläggning av tak på kommunala byggnader ska det alltid utredas om byggnation av solceller

är ett lämpligt alternativ.
12.3.6 Gatubelysningsnät
 Tätorterna ska ha ett energieffektivt, trafiksäkert och tryggt gatubelysningsnät.

12.4 Renhållningsverksamhet
 Lämpliga former av samverkan med närliggande kommuner prövas inom renhållningsverksamheten.
 Se avfallsplanen.
12.4.1 Återvinning
 Ett nät av planlagda återvinningsstationer ska finnas strategiskt placerade och utspridda runt om i
tätorterna och vara placerade så att de är lätta att nå på ett trafiksäkert sätt med eller utan bil helst
i anslutning till butiker eller andra anläggningar dit medborgarna ändå har ärenden.
 Återvinningsstationerna ska utformas på ett estetiskt tilltalande sätt och så att omgivningen inte i
onödan störs när de används eller när tömning sker.
 Återvinningsstationer ska placeras och utformas så att de kan utökas med nya
sorteringsfraktioner.
 Vid planläggning av nya och befintliga bostadsområden, främst flerfamiljhusområden, ska
byggrätter för källsorteringsbyggnader eller andra sorteringslösningar tas i beaktande.
Avfall behandlas även i kapitel 7 Miljökvalitet.

12.5 Kommunikationsinfrastruktur
 En väl uppbyggd infrastruktur för bredband- och telekommunikation är helt avgörande för
Degerfors attraktivitet som bostads- och näringslivsort varför utbyggnad och utveckling ska
underlättas så långt det är möjligt.
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 Kommunen ska agera i enlighet med gällande nationell digital agenda och de nationella
bredbandsmålen i den mån detta är möjligt.
 Samordning mellan ledningsdragande verksamheter och kommunala instanser skall ske för att ge
effektiva utbyggnadsmöjligheter av fiberinfrastruktur. En bredbandssamordnare har utsetts av
kommunen.
 Lämpliga former av samverkan med grannkommuner och regionala kluster bör prövas kring
frågor om fiberinfrastruktur.
 Vid uppsättning av basstationer för tele- och bredbandskommunikation på byggnader och master
ska aktuella riktlinjer från strålskyddsinstitutet beaktas och i förekommande fall hänsyn tas till
landskapsbilden.
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Underlagsmaterial
Kommunens egna dokument:
(KF= kommunfullmäktige, KS= kommunstyrelsen, SN= socialnämnden, KUN= kultur och
utbildningsnämnden)
Avfallsplan för Degerfors kommun, KF 2009-12-14 § 108
Bostadsförsörjningsplan för äldre, SN 2010
Bredbandsstrategi Degerfors kommun 2014, KF 2015-02-23 § 2
Degerfors i centrum, 2008
Energiplan, KF 1999-11-22
Ett tillgängligt Degerfors, (centrum), december 2007
Folkhälsopolitisk plan, för en god och jämlik hälsa i Degerfors kommun 2012-2015, KF 2012-09-24 § 83
Fördjupningar, bilaga till samrådsförslag översiktsplan, april 2014
Högbergs industriområde, fördjupad översiktsplan, KF 1993-02-08 § 8
Kulturmiljöer i Degerfors kommun, fördjupad översiktsplan 1995, ej antagen
Kultur- och fritidspolitiskt program, KUN 2007
Letälven med omgivningar, en tätortsresurs, fördjupning av översiktsplan 2007, ej antagen
Planprogram Västra Möckelnstranden, KF 2015-12-21 § 111
Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018, KF 2011-11-07 § 192
Strategisk inriktning 2011-2014, KF 2011-06-20 § 41
Svartå utvecklingsplan, 2008 KS plu 2008-09-17 § 45
Tillgänglighetsprogram, KF 1990-06-18 § 55
Trafiksäkerhetsrevision, februari 2008
Trafikplan för Degerfors tätort, KF 2003-04-28
Vision för Degerfors kommun, KF 2015-06-15 § 53
Ängebäck, fördjupad översiktsplan, KF 1993-02-08 § 9
Översiktsplan, KF 1990-06-18 § 54
Översvämningsanalys kring Möckeln, Degerfors kommun, WSP 2010
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Övriga:
Barn och ungdomar i samhällsplanering, rapport 2007/3, Axelsson Monica och Kristina Stark,
Länsstyrelsen i Blekinge län
Bredbandsstrategi för Sverige, regeringskansliet 2009
Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet 2007:7, Folkhälsoinstitutet 2007
Energi- och klimatprogram för Örebro län, Regionförbundet och länsstyrelsen Örebro, 2013
Hantering av områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) i Örebro län, Länsstyrelsen 2010
Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, Ansvarskommitténs slutbetänkande, SOU 2007:10
Hållbarhet i sikte 2013, uppföljning av miljömålen, Länsstyrelsen Örebro 2013
IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, regeringskansliet 2011
Jordartskartan, Sveriges geologiska undersökning, SGU
Jordbruksverket, databasen TUVA
Kulturpolitiskt program för Örebroregionen, Regionförbundet Örebro 2010
Lantmäteriet, bakgrundskartor
Länsplan för regional transportinfrastruktur för Örebro län 2010-2021, Regionförbundet Örebro 2009
Rapport gällande befolkning, sysselsättning och pendling, Regionförbundet Örebro län; juni 2008
Ras- och skredrisker i Örebro län, länsstyrelsen publ. nr. 2013:37
Regionalt program för social välfärd, Regionförbundet Örebro 2012
Regionalt trafikförsörjningsprogram, Örebro läns landsting 2012
Regional översiktlig planering, rumsligt perspektiv på utvecklingsstrategi för Örebroregionen,
Regionförbundet Örebro 2011
Skogens pärlor, www.skogsstyrelsen.se
Skyfallskartering, länsstyrelsen Örebro län 2016
Svenska kraftnäts magnetfältspolicy, www.svk.se
Utvecklingskraft för hållbar välfärd, SOU 2003:123
Utvecklingsstrategi för Örebroregionen, Regionförbundet Örebro 2010
Vatteninformationssystem Sverige, www.viss.lansstyrelsen.se
Webb-GIS, Länsstyrelsen Örebro län
Översvämningskartering, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, rapport nr 46 2016-02-26
Översvämningsrisker i fysisk planering, rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse,
länsstyrelserna 2006
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